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 ]نعم اط1ةصعم

 رم عزم عد 115 1:85ذ11 اعاد 1 ع]118 و

 1[ورنعسم لمدعمط طال
 ؟ءز]وررل طرعولعووماب هبح 06م انص7عءهن186 الطتس ءاط ع.





 ل1 1 لب الب لا كا ا

 840 5. لؤقاتك, طفعاععسستت انطغوت“ عدن الاوطتعت 98])53430 6م ب

 ؟مر:[معوؤم 088 ]1كتغأقط هاعوسصسقمفأك مقهعط ةعاتقا“ ه1ع6262 مط

 (م. 0,6 016عوو» ةسدقعوطو) ذصح لوطته 933 !). (نزمعو هز لوطت»

 طسصضلمعأ ةمقلو» لكل" ةهلط 5م67:25ع7عب* ةسامان , ظدعط] و 5. 2ةلعتلهب

 نوم ظانعط 716 ءةننح ة11ععيصمتسس طعاعهج 268. اط 85م1 23

 ©ةاجربسأ مودع هع ةستعطر لعطت7ت092 ط. 8هحتل ةطط 11ططوطر 06 دست

 لوطتختو 1186, ]15 055 قمةعدط1ةءطع ذسن ه0011عطقات 11110283 1213361

 متعاطت» هت 198ةهلت 77101 , لمدن 11 ةرناعو ةزطقا> عطلوووتنعت 1686م"

 زوزو ةهيوءط]مدؤر طصلفسب هع هه زطنو 8مطعةتدءوطف ةطومامتع. آن

 016ةع1طه كءعزغ طهغ قكهصنب ءلط ا[نططعاعدتت ها“ 12 61138 8عطخا ةال-

 [1ةاالععر, ةطعع» جس لئطقأل عماقمءاعطق» 10161105 038 2215 ءاو

 0من عتسهال طعاعةتوعط موعد مطعدما. 1197 ةطعقتل 11ططود'8و 4معطعات اه

 رصعط »و عاطعب مسلم عع هد عط لعد ]ه1 ا همن ءا ذات ع عع 0ع

 1م 016 2ةرعورطعخممو ط1055 زنط ءاطصت عود طقسلمءطسا[]1ءطقعت 1عوات-

 م1812 23>

 1) دئحص. 1820 :ءط 0288 016 ظدعطقغهطوا> 0عق 13612:8 د 5

 ؟ زج مدمدعطعب 8355. ه102206» جعطقاتعا ةوطغطص , ةسلعفص 18 طوث

 01عدورع كدطار طط 2188. ن0 طنعاععد ر 2116 3 121ةعاتن ءاطلءءزئوط 762-

 (معامم. الكوعط لعدم ؟ه2عوطضعو 50م 8. ].. 82ممممم» (8 11الف

 طق الس هدم. 18, م. 25 20516 1) متم 8 )612غ ه1! عوصعتس 8

 ةالعزس مكعءعطقع ةسععاعمسس١ 01. هممءعط © ءهنععت, 1110. 261م ءطت

 1هرم.. 51, م. 192, 286ط0:ةتدعطع ظذط110عمهمطتف 5111, م. 9.

 2) 111 1وععج 0000. طعط,. 42, 65 دنت 120 عم ة[ةصعط وع

 520 ظذطا1هءطعاع 702 , نع 0عنعد ععا1قا11 عع مدقعدلتد ع اغا طقعطتت#

 عع ةأوأ5 هما ععععا اعمصت 73650162 77 هاك ة]113 2261261 1ع

 12ة1]2غ 5126©.

: 
١ 
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 ]ط2 2ءالتتعأم155 همعاط 1 ء232ع2111ءط11128ع 065 2215ءط ق2 1'ةئ-

 هو طقأغ ةزعط ةءطم ذهن مسمع 065 ه1 ععص لوطعطتت7:065 ةنطآع

 طورت عميتنعطغ. اص 7601651 0216242115, ل0131 62812161 و

 7ممرعمانهعأط 12 هع126 ظاصاءأكدس ع 21121 ل051مم02, 0عمطتخ 1706 ,

 م. 5551111, 038 01عتسه] 2عطو4 ءاسع» 1ةغءزستععطع2 1656

 عمأج1128ع 211 م115112162. 10255 ه8 زطست ظططقأ 122 016 فتن ات ]111ع

 عمز268 219268 531, 567ع135 ةعاطع 12 061 2800161928 211 8

 عمم وطتسو ةمطععءطتأأا 065 21 )6286 215 ءاصعأ يع2 00062ع 20؟معءآكب

 يذم ةتتعط ءذط طنط لوطتتع 1217 015165 5م6وز77262 1) 8612617 0

 +مرو2725121غع2لع2ط كتتقعجدطو. مةطعع ةءطم» ةهزن 8116581268 اطلتءطخ

 ط1ةغط مح 0165ه (00م16 2ع126, 0388 ءع ةعلصعا» ةنكعدطو دتعطق ّدض

 7م]] عخ 1122856 جموع قع 7131. 106 0006دع 110 ةعز50عدن 20

 ؟مز> ؟ةتنتوعط1علعدمع7ت» ا ءطعو» 26ععقءطعتعطعات 120 اعونتت 8ع111688-

 ]زنط 12 0هم- ططخ ه10عو "ععطغ د>ةءطاطوعطق عب 021211218٠ 16ط

 عع]طو5 760 ةسصلعو 226126 (00هم16 0ع 115628191101461 2115:0110112-

 ستفصسط م16 ؟ه2 ك2. 40011 ا عنطوتت عت, 51151311312 06 20113128,

 0ع صلت ةعاط مو ععدمامت» 662151111486 جانت ال ء"ان عانت ع 511.

 8موز ءهاسعصص ةنناعسخطملا 1س 0200 طقفؤو ةءاط لقصص 61 ءععطط عار

 0و5 011 عاسقأطتت 212115175 <ع2811 211 71عاعزءطعات. 16 0006

 ممعمعاع 148 06ه 8001. طعودؤءطغ ةهتتق 191 85ء1غعتر 21 30 015 1

 2ءزاعم , ذص عينا 1 ءطع طقط»ةئعءطع» (0طق7:3ء[ءء2,  طه16غ 218661

 عزل م1 عط 0مم ظايعططاص 0ع ذط اندم لصاتتت ع عم72152 5 3131 2. ؟

 عم]] ع مز. 93-90, لون 12-19, 38-11, 20-89 , 94 015 46

 1ه1ععصم م. 9, 32, 52, ”“,' 101 ءذغعغ. طقغ 0عط (0هماهؤ طمتأ

 طعطمة1 و ءطعد ظاعطةأوطعت» 01غ ]6711186 هعاتف طهعع 5عمءاءططعأت.

 10ه م. 102 هرج ةغعطغ جانت ان ءطء»1155 ةتتعاط 22 0ع 0طعععد عاكف

 016 ط2 ععصموابا 12 1[ه26غع2. اطع10ع» طقطعو 016 5ءانعط 29-101

 سنعات 5928560 ععءاععت ةعطتخ ةأؤوجناع عمات عم  ؟7؟هعولف 120 01321

 قوعطع ظستسلعتو 5120 مم ةعاغعط ة2ععاتنوءطقب 12 06 111456 2

 2. 91 124 152 156 ]9 ء126 56156 115612852171128 62, 6126 آطنانعاكور

 1) "عا. لوط. 0طصتقأت. 1[ ه1, ظاطا1هأطععو طعط#. 111, م. 859. 701

 ؟نئغ طئصعات : 0مأغةهجلدطت عزم هدطستتلم 622غ, 115 11668 22410111581

 متاتقر عذ 8 ل0023 8ع (طصاقألمستق طمطصتستاطاتق 1601162661 2116-

 عوأاتق ر 8 931 2012110 32711866 17900 عالقألال# 10115 051916,
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 016 لعمر 5عطبععت طوع ةزعطم»» ةعطمت زد ةعاطمل" 1 0113عقم 70" عقل,

 08 هع ةهزو سنءط ءعاص1عقف طامصاعو طعجوز ءطصعأ. 1068ءاطوه انه [6ا'-

 جعمزعط»روأا ةزعط ملقغ ل1355 .١ ؛ةلاطل هاد[ دطقت» نذ ن2 عتطغ هنتر

 هع طقطو ةولصم قعطوتغ هس 1114[؟هنط ةقهص 19 1[زةوص عقشرخوبب 1

 همم 1780 (0هد6دعان. ؟20618«7011. 12116 1110116 06ه ععلضم ءاعئواد

 طعاط». [0ءاطوموواجند ع طقاأو ذعاط حلل“ ط1 226111612 1ع 8176, 8

 ر1عاط هر 0مم 8ا1قأ مط هلنعا“ 25ةهزأعات , 17ه 31161 1125011568 2-

 01عمس , 185. ذط 06 ه2 0ع 2وغورنةطانت عع 8ا1ط110طعاع ة59066-

 معد 81 اعمر165ءاطتق ءاطعرب 8دصصستلااتت ع 111206 طعاعوتتت. 1011عطل 6

 ا1طوخواع ١ همعدلطبصس#ع زعوطعا“ ه2 !عههؤطونع» 8ءطقاعوت» "ءةاعطعت

 ظزاطا1هاطعاع متسع دلع ثق عمم أمات7 ع 0165ه 819. 12 5118255111 ع:

 هسة عا1ءطغب 10. 122 0ع 0. ةدسصتسا ان ع 1112017. طةةأؤءطآق

 132 ةذص 0 نهغ 0م هج ء122206» عععوزنطغوب 8184 ءحر 016 6

 جا 27-25 تءعازاعد ةص ؟01][عمدصصسمت عن شاة عطفا" 020:2 ةعطتتألا. (5

 دل ص ةعز20 نتعطغ 1عاعطغ جت ن2161ةءطع1062). 1016 88. طقأ هذتع

 فمصعوللل 81844 ع١ عوصم ن2 ععاطاتقوأ, ؟ه> عدت ةهنطه][ة262 ه4

 ةزسبتععو مهرج 1"ةنعر» ه6271ع طةةءطقلل عا. 80 155 طعز لمد ءهوؤو2ت 3

 ظل. نمعواأ قطع )6 ءلض 2 06و 81966ةعهر ؟02 06 هاطعنوم ر !ةطلاععات

 8عزئه هب عممععطسعأغ, ؟ءعااةةصطصغر 702 81. 83-89 156 510585 8

 هطورعع 8نسقنعأ ه0ه» 1162م1 عممعا مغ, هع 0ع هطوعود» قل

 هد 81. 106 ؟عط]غ ءكسضعو ءاص 111عال, ه1 81. 131 155 06ه ظوطف

 لعرع هموؤود 88126, طه1 1. 133 06١ عوصخو ظفصتل 0ع معلم. 6

 ررتوتت ةتتق 06 8011602 ةوءطعا 710, 155 016 835. 161067 ا 216م“

 مم لستس ع. نسمع ةمقغعنو 8220 طقغ د ءطععاطع708 1562 عمد

 ى1قدعر» ![١ هرغعز» 00م7 ةهدخ 12206 1! ةئ6ءعدعطتس عون 228عءاد7 ةعاقأ ر

 معدوم. 8ءطلطعص0ع5 هدعط عع جوت. 1عءاط طقطو 016 8ء1ئةطخذطل 06

 0 عقم 85. ص ةءاعه عود . [كلمسصس ندر 016 !1ةادوطا] 068 2ءةغوةلات.

 1ص 5ن2062 22عءيععطوم. 15ه هد اكوأؤوم طءجواعاطسعأ د2. 062 0245.

 00506هع, 11 0ع 2ةؤوموطاتخ عم. ١١ ةدص زعط طمتعط نجح ع2 قت 67-

 ايسصعع» 06م 1جغعاستفءطعب 8ممدعطع طءعلتقدغ طقطعر ه6 116غ لعصت

 095 8ءوؤعواود جا مدصلعر, 01غ عمعقوو طق عاتءطع 1اكتتستع جات 61-

 عاماعد». مقسك عمو ءاطو» طعاسعتمو طقطو زعط ةنتعط عوصق 112516ط-

 11عع ؟همتمسغم» ؟ه2 الآ هتعطأ ٠

 ا7ءرع 016 لكوؤعطم هنن اتهذو 065 ة:وهط1وءطعاتت 1هدعغوو مقطع“

 مسانكأ , م10 ةزعط 314 13ط6:2ء عمت, 093858 0006هع 11 تص0ق لو
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 11 ططودتع ءطع طعط»قزةعطع آ7 عطه ةءاجتت ع ل5 23225 2112211612061 6 ١

 ةاطوم عاصف صنت عر 50 0958 هه 12 71ء1هم 1881162 عععجدعأغ ةهنةءطقأ»

 ممر ل516, 016 1عاجاغوخع هتف عع 0ع ظق. دن ءةدتق201ةهتر 016

 ةزصع» عدلت ة206عج "دمع 06م ال128. ةنععطقا[. 1016 2873-

 مطعوفع 1ملعستس مقطع ةنعط جدح ءزاعد 0مم 2001ةزدصق 8ع. طقاتقو

 جطعع 1ةقوؤ5 ةزعاط ةنبق ةطغ عمم ملعطأو تع 036 ]عوقد تعوو1212613 ر

 1نقم1عرعد 516 561 1طعو» 11 هز ةءاطخع ءاق عاععت5 لعط م7ةعا1قعت ر, 11

 فتتعل1”نعاع عوتق ؟عممتع10عأ. ا[ طءدزت2 عد ]ع0هءط ءاطعاتلت

 11 ةمدهذؤوط دنع ظعتساط ءاالتسع 06» طقم 05ءطقت1أ عت عا مم عا 12 067

 لوو ءز11 عمد ان ءطوم1 1 عععمدتسصع ؟ه 4ةطوعطسصتتأ .6 1125665 ١11

 8لم» 01ه عتسءود 11 !) تصل 115طود 70115غة201ع هدد طق. 1120 067

 2و2جومطتنتو5ع. 1ءرع انسصفقؤوت 0 186 ظن“ 016 © عودؤ915 0ع5 1عاعق

 و1ءطقاع عمران عر ن2 ءلتع ههه معطع 0عغوتلا!؟[ع طةعوؤءالطتسع

 211 عءاطأ 1 عانت عع :

 السد 21ع2هم5 ةهلتصع 4مصته]178ع 0ع 1015م051605 5610ع» ا ءنوزوصعات

 211 ععاعم , ه0 12162:ةءطع106ع5 06 ال ةم[ومدعت» ءلتصع 25 ءالوعطع ةتنآعات-

 ةاعطسس عر علصع 12 0ع مجعودز ةهتتع ءطعا 261غ, 016 ة ه1 016 8'عوططع

 ددعت 10 1522ع1 طءوءطعقسلعأر ءاتطتف 32066 دصن ل ع8 علأ15ر ه2 06 016

 6مم ةا1ع» ظعات كامصعس  'ا"طعتل تعطصعات 501142. 10251626201 13

 عم ةعوذعب طقصلعاغ تسقع» قطوعطستغق6. آطص الآ نحل ةط 06 طق“.

 1 عموموعامجدطع 155 ماتص 016 ةسمدلصتصع 5012620.

 الا دعاطط ةاسع»» ادم عت ظاسا هلطدسع 7؟ة0عج م 016 77217110111 /ع جعوعاج

 0858 معارج لعرع ةمسكعرنوةؤءءطستصع نطاق 4 © ءوزعطغمادملعاأفع 86-

 طغوعطغق نط ءذنح )ع0ع» 06عوءاطعو جدعاتعاع 1

 1. 516 هع عععود» 01م 8ك, ؟ءاعطع 036ع 1؟16062ءاعاطاتتطتع

 هزطعد تعط لعد 100 هج ععا1ةءامرد ١9 ةوعدق هتعطت اعططصع. الع

 مطاعم 1ةص عا: ه1غ م5011 ءطعصد ةذص 71770“ ةوزص. و 51:0 لقتتتت

 عععو» عج ظاسفم»نعط مماعطتت س16, 215 ها محق دتقأ 165 586-

 طقس مانع 6015 ةذص 1طقع1 ءطقع5د 1 ةدصعت ا1216ةءاطقعطءر 0ع

 ه”51615 ]60عا دعا 125 طعاعد عغوئ0ع ظكقعمعم 1طغتلءاطعط هد

 ؟انطع» لستنعط لعد 100 ةتلعع]ةداءرج 0 عدطتفات وات 211 5612617 (002-

 عم11ل1113 7656206 1120 1250112 2106146115 12 06هتح طاكقطتأ

 1) 15 ذآ غعطلغ 06ه: مكدسكقصسع 06م3 ةطقعءطستأأع5 د20 ععوعفعد 806

 016 2موعم» 2 ط18 9.



 0و8 طوفعتم - 0ع آقرو ؟ةعوعطتخ# لعد ة[لفصقءطقم ر هن تسلعأ نصف

 وعل ةهزصو ظعدأو 0مم 81يعطع - 016 12017101162 11 3١

 11. 216 ةرناووؤوطست ع 561 ععععر ع 1 ءر"ةممه770 انتل 277ةنع

 ةر«وعرتو هلع همز ةلص (طقع ءطغوو 1عقصصعسط ةهدتق مص نطغوت“ آ, 1 انته

 9 همولطسكود اندلع ز 2762//عنى 01غ طظلطعا طقاطع ةزع هتعطأ 76د-

 طقتفمعد , ؟0هاطعأ هدب 111 76م5 16ةوعب 10 (1116د* 510 ةلص 1:ععاتتن ')

 ةهزص عموءعطق] عم نلطعتم 016 8'1ل]عر ص 0عدعب ءعاصع 1211 م1"عأاوأ102 #6-

 ععرر 0ع 11 ه]درتك 0ع طظلطعا ععقاوتأعأ 561]) و 072ر5 لثع قةلتق-

 كتطستت عع تطبع جت ملطقننل118عصر, 716 هزع نساتعتب 8 ةهوقطصت

 نا

 111. 816 معز ن0 ةرنوزساطوم» ميت عععتقودع» طظااطعاةةءالعد (1].

 ان. طك, ال 28ر39: 108,15 ان. هز. طادعطلعسس 01656 ا هنقع طع]ءانعطتوأت

 مضلع , 26لمد 215 مموزغتكع 8ع عزمعر, هت 016 خنق عتنةأاطعطاتتع

 رج 06مم مجعدوزةستقءطعت 2/615 جان ةهعطقسأءدحر لق. 30,11 ان. آر ل ق8.

 236,19, 1و. 12,2 . جان1هغ26 جهءط 1265. 31,19 11. 1 128 02

 مملتطس. طلتسع ءهامجدنعع 11م1 معاوتتم> 0164م6 ا! هننهع ععوعرجد

 لعرعد» تس عاطمب 1 ؟هس[ورسصص 10 12 طخوزغع» ةسملتطتسات ءطاعوأ

 طعاعقسد م1.

 197. 8ووعزمقع هتف لعصت ةداستتلتةعطعت ةءطستغطانطتم

 8. كءزر» 1»دععس اح ظعحتع هتك 0885 12عغوهل] طغءز لمع ةسعالتنطع

 ردع 0ع» طعطعع ن0 0عدخعط 2562215501111.

 هم ؟:ةءطت7علع  طتفعمص 155 016 115ةممدزنمس زن 02100

 000. ظوعط ءزسمف»» اطبصصعم طظلسا]ءاطاتصعر 1 064 085 2عاسعأو 067

 مم عم عؤءطتصع مجم 186 10, ءمصقاقتتنأ 06 1 هعاوققعان,

 صم ذاتصسم »غ8 هللع . ظتطو]ةؤغءالعد, لثع هددتك هلصع 18 عودت" عع0

 زد 1016356115 طتسخح ءامعد , عععع7 لعد اعاوتنمد 11 ه]ةا25 22018

 لعداأذع هضم ةزعطغ ةزعط لهستس ؟ءتنمص] ةقوغر 7م ؟هدكج طغضعتات 016

 288116 د5 ممدععتعز»تعد, دص عاعطعت تس ال هاممدعد عم ةءعاطلت ءطغعم

 ال0 -6ع عمدا عا هعل. (])1عوو ظعععاس ةتص0 ةطصاتعاط زعدع» ؟هد ل1

 1) ال. صل ظوتغمصعو ةفلسسسمات طقعت" 5160عاتس هو 1164

 نطومءزس ر لقهمذ طه106 ءةصعص تصل 0عدقعاطعت دقؤاتق ةتتق]فقةعد (م.

 139 75ءزاه 9 7. هسخعب 0ع“ 80. مهدد لوطتعع 1859), ؟ملتنعط

 0 هدعممعطام» عمسم اتت ع2*ةأقسص 0116ط 70

/1 
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 نسفو» 11 2). اكوعط 01 ةمدورع (دص0 1عععتلع» ةتتق ع123120 618 اا

 1ةددؤ عع ١ ءعكمدعر»ع لع ةوزصع 8و وزتقع نع آ1١1ع0ععا1ةاطاتصع دس

 1016م5ء115 14 ع

 مل. 1. ثستك 0ع 81561 (عي م: و2 1ع, قطتت لش. 1120 21116121

 ل«وض. © يعموب ءتصع ةر115]2210ءطغ ]0 ةتطاتتت ع 75110 12 ]121122 عع 1"هدنم

 جاه زد الط نصغع» 111 مماعستوتعا.) 116 ةءطعتساو»» 53062ةمععطعع

 لعد ا همومه (01 111) معمعلعج هضاعقتأ.

 11. ثحتف 1جلطتا1015ءطعتط 0111

 8. ظتسع متعاطتق مسنسسعت "عر 2 2206: عن قسملتتع 215 آد 1

 جعامفدمت7 ع2 ععمذع]]!غع ةسعوطل] هر 8'عدععتب 120 ةطقم7ع2 213-

 معتم نطعع لهمع 1265511 لعع قمن قعدة ءطتسصع اح ةلال1] عود عتسع ر 21 ةطغق

 ععمد0لع همعمعزع1]] 0عمّز وهتععد دسصح 11655ه1185 , 50561 0ع5 ةسفلأتطت-

 [1عطعص» لع جعاقاتعاطع ال هعووتضتس ع 0مم 152عا1 مس طءععاتس اعف

 كلم 5عيستسوب 1 هدوء طتصتع 016 ط1 الآ تهسكعتت 1, 1 تصل 2

 ععمجم معرب كاست ان[.

 3 همجاعز ءطغ دحقتت طتتتت 21112 1020 0165ه فسصحارسع 016 1ع

 ]رد:ةؤعاطدص ععتر ه0 عودنا 15 01'1ععط0لعق. طح د. ءةضاععمسعاتت 71

 لنع !1عطغ؟ه]11عر تنص ععاعتسمةءعاذ م ظعممقم1102 3:8]53450 516067, 6

 هزم لعد 6منصلمتع 0ع عدصخمع» ظانعطعم 0110عغر دتعطغ ةطع دط

 الل. 11 ةطععبل د2 06ه 0200: آل ةعوزورر 06 قت م 02 عطلات ءاع

 ى16 11114 هتك لعد م0511 الادعطتتع15 ععاععت 15غ, طاععطتخ# 1

 2وؤوروا ادعو لعد 26عوطتكء م0ه1عددتقءاعت (نطقتهعم61 طقه ن0

 طعصستتت ج6 014 8ءاطقط]وددع 0ع عودت ا همأاومدع» ه2 ؟ةهم؟دصلكعت 83

 معو. 4 0 نعا1وح عع ظعاععدس ل155 - مةزسدص ع5772111261121124 (ط7©1

 لاوس, 1 ةممأدص 0 عود ان كطمأل, 811 نصل 12016102 - جدت 6ةا0-

 ماسضتمع 0ع عموم م" سءطعس ظزدتوانخ[كع ععوععب 016 ةتتكعاةةءعطتتتق ع.

 ل]روطع] اعءةدحصت# هو طع عون متعطق جانت 8ع70851ةءعتتر 0358 192. 11

 رص 01عوودد 182116 ءزصع دحانعد1 يع آ1160١عطماسسع جلتق 0ع 3 1111 ععدط

 ةعطعح» 151. 6 عودبعاطغ 155 عع لع كءعطسخمطل 661 0ع اتفقت

 مجمد 5ذءال]دتع 06 16131102 ععص , ؟1ا1عاعطغ ةدتعاط 66ع121115815 6

 06 عاعزئعطع» يدطل ةطد ةطوعطستغف 15. ©ةسق 6هةو20675 هن

 رصصتقو جاع لع ١ ءموتوعطتتسع 065 1823712 ععاعع5 2567ع5 كلا

 معطستغ عمر مقسا1 عا 0ع 24-1101 0ع قس عنوة عطتتت ع 122 70265-

 معتمعر 0, 525 لمحستخ جاهد عدطقتت عوج 2224, 016 ا[ نلك-

 زددصع عم ةهسفك تطمن ءطعد 8ءععاتسةسسعر ةمانست 816 ط1055 نع لف
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 13مةع]ازغورد مودوروتسا 6:06. 0"1عع زعط جاتاواتأ6 دمعاط طئصقاتر 88

 هو ةرمادعطتزنلعد ععععد» لمد 5ةه0ز ةصتقءطعم ةرعدعط ععط»“ةتعا اقأنو

 ىعدص ص لمص نسعد ةطقعطصتاا همعاط عم 1! ةيتوزمم 0ع: 28

 صل 11 6 8زطواجوندو نطوسوءوأجأت احل 0هطعا 4طدقأ طصتغ لع ةتتق-

 لصتعاع هتيجرتو هزمعواءزأم6 ؟مملعمر دهق ةمصقف موطأ نص عمطتمءات

 19 رتاعوعر 6خمؤ5 06مم عوطل تولعطع» 8ظتطعاءلتدكعر, دتعسملف ؟0لعهدطتح

 مصعب 00 عر مهم عامساو زعط دصتغ ةةمعس طمطقاب 62206 هد 11 جطنت-

 ععطعتسا]1 ءطلعع16 طعطقسمأة نرد جت 01 ”[لعصر 0885 لنع 8"ةفعدتصع ان اك

 زعمزتسم نجومساتس عاتنعطع 1م. انتم 16غ ؟ءةعطقلف ةزعط 016 وتتهم

 ماطتخففم م 01ةدوج طوللفد 1ةع5ؤءا1 نص عمد 2  آ١[؟ ةطععت0 8516© طلق

 جاتست مز مد غطعتا (8), 016 8عدعع 1 2 ةتتقععممدتستعت, 2216 الآ

 نطومءعتسهتسسخغر 10146 هدو هز 05 هس تح لعدن 15106195 8

 1"ععؤعو هك ؟0115غةصلنتع مدح 0:42م »0ع» (0006ع طتقق م. 220

 ةعابا1 عووغ ةتعط ةطعع» مةعاعهزعطغاتعاط عم ةسقعتسمد» 0ع201؟ع نسم

 2قطلطتسع هج عج 2ءغوروطاب عع هت. 816 طفت هلقم هةعصطقت

 لوصمسل ةعد نسسرمستس عان ءاحعد 1'ععق 111لعنسان ءاط ععقطل

 طل معوس ةعط]1ةمو6 ةزعاط مطل هجح طووذعي 016 8مدعع طع ءاضع

 ةسلعنع معدل ع متسع ةهسر 016 2"ءزلاعط دتعطغ 751114 ععداعطماا 18غ

 مقص( ءط لتع انطق ءاادص ع ان256768 2 ط1قءط ععدعطتا عطعمعد 218

 رص طعط»نةتقءاطع نطقسةو عون. طلع ععوعسأ طغت عع 8ءطقت مأاتتعر 8

 نسفمتتم [نموءطستقت ةدعاط هتعاطتغ عم ةعوطتقءطعم» 1عغعع» علتعدك

 طقطعر 2520ع6غ طتعطغ ةهلاعتنس ةط 0ع طعاععسسع وطن 1طها153عل6ه 6

 8اةنأتعر 0و5و5 هط] 2114 اننع )015ءطع 1كنعزقع طعوس ه2 5

 ةتوطتم ءطعع ةمعوعطعر 016 دع تصفونعم 81110 غاطعاععد هممعط نطق عد

 ةزسلار ةذص طعاط»ةزةءطعمت 6 ةحوتت لع ةننوءطعتسعم ر 81غ عووتسلأا ؟161-

 متعط» ممعط ءةسعت م طقاط وة نود 6204 عمر 1١1 عطعقعطعاطع

 1[1عطلععت5 قددععط مد كدعطتوعزقر 0288 تطقع» عدد2 ع ءسعلمطأأاح

 ععاطع» 4ممممندن هنت ةهلصع طغعطةلعءعطف 1 012عع جانساتنعاك ععطعال 155.

 8ووتسسعم رت دصتغ '1ةططوص. وص ةنهطتعءطعد قسفلمتعاع نأدجملا باك

 (م. كءر ةا.0) مومسأ هه مماظاتت ممنر هع 128 ة1مو 533 منو 22د

 فيللا تافص (م. !.ك, 8) 0606دؤغءص ةططن (م. 68,18) جميحات عقر

 لسسسعاط لتو ؟ةموععطعاسممع مهم ةدداورو رست 5030 خمالا كلث (م. ا. ,

 2« 7. .) انطوموعام6 هع (م. 64,11) مرر ةصلعمسم ع ممعجع نع مهد»عج»

 (غّيتالا) ممطست نأ ناكما نم مد» برع امّناو م. اد, 9) «ذمه طوذ



 كلا

 طعس جان ةنددد >نانم مد محدد ذد# (م. 78, 13 ؟. ات.), 088 طع1888 هن

 ١)  13228)دمع (ىبرما) هاو 198

 ]نس 01غ طوفزلفد ة7هط. 8355. ت20 0164 2وعووطقققور 6ه1 5عاح

 نكطع عم 8ورعتم متعطغ هم 1ءزعطغ دب هيتس عود دهغر 1 مغ

 اتصق 016 11 عمد مم عدطءوب دص ع2 كوطلاط نت عطقأ طع عاتنأوف

 فةالع دتسفعمع ©دعا1 عد, ةتعط 016 8011هدعطر, 1ةعوعط م. ار 3 1هلقعط

 )200( ه0ع» د  2(  )4!ءووط هلاع ١) دد (22) همؤغ د (20): م.

  3 )500(: 288 519طوصوعمم ععص , 12 آلآ هزتنو 006 8اتعطقأ وطور هولا

  24(عم0. طعطدت. ة1همهع. 120) 228 م0 2215 اأ1؛ مسحت. 8 !ةوود الآ

 ءحبسشمللا 0 يوما , روق هلق عم دتعطغ ؟ةماتسلعمعد فا ".11

 ظسعطعأ وطعم ]1عاءطغع» جدع ءسضاعاقضعط ةقغز م. !أ"ر ةهندتتب 3 11 ن4

 00. زق (لواق) م0 ذد»عق (لجات) د. ةعطملتءطعق.
 موو عزم دز 2150 لعد 1'ععق ,ءعم[51ععس اةطصعات ور 513 12:5 511

 لوطعطتتت 0ع , مءاعطغ للع ععوعمجة 026 وأول طدتع 068561 ءطب

 در وطزةءطع ة8ةمعوعطع ص طعاصةتوءطع» 8مءطصتلا. اللتعطغو 06560 76-

 ملعع» مقنع هو 7هعلا1عر 1 020 ة0ه1ءطعت: '113عةعطعا7 232567

 [لمطعتا ةطع» لعس ان هع ةتتكماتط ه1, 07 112 1261239 2

 آبدص0ع, تسغع» 701112 ؟ءعوعءطتع0عمعت 1! هءطق]اأ155ة2لر 2

 مؤ. لططوص 1ءاطغعغ ذص اءاتنصعا , 2150 هتصع»» هان *هطقةوزقعءطعتات 51201,

 زد ءزدنع» 068 قمعوط1ةءطعسص تسلك 012ءع2> ان ععطاتتص عر 370 ءادتن 2211

 ةقاط1و ءاطع نطقه عاورنعر ععقعطبن: عاطعمعو ظايعط ءتمع» طغاة ءطعط

 ظزاطا1هغطعاع م هطا عد متعطغ عتق ه1615+غ 00عام 7ة1ع. 10د 5ءطخ؟ ءان-

 ماتصاعت 06 )1015ءطعس ط1غععوطدت» ؟انعاعأع لمت هأاف ةعاطمات ةطحتت عا 2267

 توعاط 80:0عمر, 70561 ه5 2017ع201عع 1١19 عءطقعا ضاعت 77831:

 م85 016 رع عمصغمتع5 0عو 8 عا»ة1وءاطعد ةص0 ىلا ععرد عاصعت 1 866أ1-

 جععو ١1؟جعطقع» 3ع لعد مق وطب نم مهمته عم زد ةقعطقت 216067-

 عوصصع اعوتسس. 80 وع 10 5111. لوطعطس» 0676 اة 062

 ©6همصعت »0ع ه2 ظدعععإامده اععزص صتعطقأانعاع 702 عدت 229ط1-

 ععطعب 111ةءطصقعمدت126242 068 اللهتسم2106ع5 272 52062, دم

 1) طذع طوس 155 لفسس ةطساتنعال 0ع» م. ٠.١ فسس. 1 هنةطتتع

 ورب (دجدع#ب ممم لاذرأ) 20 1ع ممط] لسععط ع2 8ادق88 067

 ”1[سصقالوط 21 ءدناكل قمع

 2) 1م ا[ ؟عطلغ 01عوه» 16.



 كل

 طيعدعم طامو5 860ع» 11680 تصل ظقفءطكت هدرمهأ اذ 008

 اعمرتسكع مهن 016 نطعاععد 5ءعلقتس , '!"هطقضةأط ةلتقع؟13©120121101 ر

 ةسكموزطعس !). 1١ معا ءعزعطعصس مذ ةحستغن لأم 7هقأاقسلع 0ع» 5:40

 وساع ءاطعم 7/ءلأر ه0 ءلعأ ةلعط تدق لص عومصق 22067 عق 181104. 9

 نك 016 طقاطت“. [اتءةءاجو»» ) لعق 511. لوطعطتتص 06118 جاتتخ 110-

 لستم ع 06 8معوعاطف 0ع ةطسعت 70116عععتلعم 0من عتسماع ططعأع

 ةعطر 0388 طدقت 211 2ةزأعم عمم ١ هم[مموع» 7هم1ع 8 مطعقتقءال 761*-

 ةاوصلعم,ب طعقأقأ 1 عأ نطق 8)853:50 هعاطقأ ذص لعدن ؟0هع0ع جان 8عاطعاتت

 8ة[م» طق-عقلطتت ممتك عج 1؟همةد 3) دزسصن ؟هللعع طقأ 016 11

 تان ةصوط1ةءاطعد ن0 هةط21ةنقعطع»(!) ةمعدعطع انتص0 عون 18" عاطع

 طعزفوم انطوععطقسل ععممسس عد", عععطقلا) هن ةزعط ؟ءدنوتت12586 ةعطقر

 جانت 56ه 0ع >61ععوم عر طعط». 8معهعطعل' ةتتاتف] 012612. 1

 1 همتدسغطعتأ محقق عطح 12710 5ء7نعب» ؟1عاح 1 18'ه1جع عت 1عط»

 طقوم ظواطعل ]1 كنطصع هن 22ط15ءطقت“ (0ان]11, 15164 715 814

 1طعت] هع عصص لطعصتقأ 0عق 16ص ةهطأ5 لونوقط جا-الدلثسا 1. ةص-

 عمود, ةهمععاق]] ةدتعط هذ 2:5)53:40 7612عءمموذعص 1188:0405 ءةت-

 [دطععد. 1ةطقت» لعوصت ه5 لدر 0355 2222 ع1 0 868612112ع 8

 (6ةمصهأو د 8118 21 عدن 4ععوعمأو» 85220405 هةعتسع 7هل1عطخ

 معاطستعر 20153566.  مةلاطع» ةنحعط 088 ال ءمةاةطلطتف5 0ع 27:56 م8

 طعاعس أعدل جاععدممسدتستعد طقاعمر ةطلعصط عءص204ع زم 5.0 لكوطتخ»

 طصصلوع»أ لقع 8علتعأمتع5 دقعط [نءاعموءوغمدصع 12 016غ 1قه20ع8-

 صل انصعدس عو-8مءوعطع "ععع من10عر عدح لقصص .1دطزو 4) .٠

 272ة]عمززخ ةسع 11طعضقمر دمقع» 35:03 3. ى. دهعاط ععاعمتتت

 1) 020. لتع ظزمال ءاطتس عع 0ع طعطا“. []عطوموءغمعرع هد 8ةططقأر

 ظوططق ا1مستستق ان

 2) 85 لعطسلو ط. 11ططوص د ةعاطع#» ظاص1ع1طن2ع 2111 []ادءان-

 8عاجتنتتط ع 702 1طس 6هسقاو اناناس لع ليلا عةضزصتع لعدن نم هنت

 .رددحإل راشد رداددو رم مدع دج ذد) هاو هع دد [5 تجمد رشدإ

 دإ طكمكممار 1207 ظل 1"ةدطي "ل 50-1821/2.-68- ةزكا صن 3

 مددت راش مدرج محدي دد طوس دماعح دد ددرب رس ماطؤو ةمكصأ

 حماطكرلا هدددد مهمددد»و. (انمغو» مادو» اعةدصغوم سقس ةسعط 0ةوزع

 7م2:مغعطق.) 1

 4 01. 0ع 8دهعج 0طععوغمدصهأطتع. 1. 1 م. 350 اه.



7 

 [آل50 عوتو0لم جه زعم 50(53) ةصتعءطعم 21 ءاتا ءعنةءاجانتع 11561:-

 1[1عقوتأ دق ةتح ةطوص 06» ةمقغوعوي علك, ةنح 0ع» 016 هتتهط]15ةءطع

 ععطستك هسصغف» لمجلعص ةزعطع»انعاط دتعطق دمعطتع 21!عوددعتس ععمطق20-

 طقطأ متصلعر خطعوطقسب ط. ظنون (108858-1162), 0388 516 12 3'37-

 طاقعطعم !) 1طعنؤوح ععمعطتسا عطعح رم. ؟[ز [عةدسعب لقطع ةنعاتعط

 مععطغ عنك ةيحعط صنعت 0958 ةهصعط تصقعت» ظاعاط 1ةما:انت عاتعاط

 1 ةنوط1ةءطع» © ءمأول؟ ةتتككتعونر 0161 قست 01ع 81عام عال عض

 رق عا طعس علمع جدتك )ة26 ءاعب ععصسقفتتطتلء7 ال ءاطعتةعأماجتتعي ة21-

1201111131613 

 11115 016وو» اتصف ءاجتس ع دع طفاط»». 8ءاساتق أ ءطقسهعاعنع 788 ةتتعط

 هزص للطعت] 0ع تعاود عموستس 215ءاطعس امن ءععاسف موت عاععت ثم 21158130-

 ممعس طقس ععص ر 016 66106 قد. هنت ءزمعس , ؟ةطصعت ل ءلتن 3062 عتلر

 متعطغ دتصط و مقعطغا1ت ءطع» "طعتل, ةتعاط ةتنعاط 061 ؟1عاعص ةوطاةءط

 ةعطعوت طه لمد 8ءطعتقوةءا1ودح هتعطغ ةعانعد ةظسلعأت. 1عاط 1856 طتعات

 ءزصم اصمم 7دعدتسس عمقا[ صصع 06و 1[ ءوورتمات ءطفت ؟01ععت. طع

 طيف ؟هعولع ن1 نجل 1 0ع ةص الط عمصم عععقةطضا7تءطر 2

 رص. جان ونل عد ةحسعاط ا؟ةجع هوم. لع جنم عولسات ءاعن : مددصو» (دبشتلا)ر

 هلو (مث)ر من. ”ماصر»# (ىقتنا), د 7 (ىرولضي)) مه“ (قفاب)ر

 رممؤدص (تلات).. طوع طتمطغطمدع ه1 م10 قةديععط 180هممع]ز ع 311586-

 منعا : )”طهدص ع 7 01010 (نيتفلكر 1. 5. 12 الط 1846 26-

 طودطم» ةهذص 261665 10عءوالت5دمطععووذعصب هللا ةءطغقعو» 8عط

 انطون لعدد ظتعطق(وطعرب طعلعدقع6 ان. (ءاخ. 8ةعصقءعططع10عا, (ةةل

 عم طعط». 8من. ذص ظواتس 19. 89) د 7-5 ردم (عدبش) (ععطتت

 طقصقع), طوغعطقعال ذص ءاكوع ءعناقم عععاوسس 8 عط (هادع» نحل انت

 1) 1ط> ظددنو ةهعدؤطأف ٌددح ةعاطقعات (هدحتتت ءان531 21 6612. 11, 14

 3]80:00 طقطع 016 طتطا. 81ععرسمسس أل 70ه 1155'8ة2, 2321102612,

 1قصلعم» ةنع. 5111لعنعات ءط ةدح 10628212 ؟عطوانعطلأ : طهزحطا”

 حررزت» م5 مرنم مكدرحح تر دج ردم ديوس ةمدتصخدد) ادم” د دهلادج

 8ءابم» 06م ععاعطعنو ظوعمعاع طقغ ةص 0ع 201ج ع1مذ65 طم20. 1. 1

 م. 1 هتنأ 0166 8اءل1ه ةهنحكصعاعددنص ععسفعاطل ن0 د ععقات206

 مطق1م1هعتوءاطمع» اك 1ع اععتطع اتدح0عانأان2ع 6811611,



 0 را

 قوم ةئمنو) زهؤ ه )دم (ىيبت), رو ) (ح ليم (ىلع) م. 30 77. سلو
 ؟"هدعطلثل 10 طنع نصل له انطعع» لعص ظايعطقأوطعد ةصععاطا»ةعاطخر

 ةطع» هسعاط لمع 1ةععدعاط 156 هتعطق ةعاأمد 5 8 (- ءادا (!) م. اكد

 8د.ل, دص» () حي لك 101. :52١ 1؟ةطعوص4 لنو5ه 7!هءداتكدم
 لمدف-ةردغودمم ؟016ععرب0ل 0عمرع ظوؤورذادنعع» طق. قععص ةاط0ي

 عوطق»عد لتع ص 1”*ه]ععدلعمد ءطق”هعاوتمت عم آلانل عمسمس عج طص٠ ن4

 ل[ عوسوزمهعطمت نعال ةص. 0م(طم عضه مطتمعال فتنع تان طفصعت اعواد ر

 لممد دصحعال ج11 عوصعتس حقه عاطتتطتستعءالع»» 3) 8ءطسعءتطونا ةاوغات 8

 لع هلع ظانع مهودةسدط'' دهن هحتقسهطسقأامو (ءاض. فس. 2) * ىخلعك

 مص 04 120: »مد (ىقبب)ر 852 (ىلوم), دع (ىماني). كوست
3 

 مهل مصمم , 016 نسومعاتس علت ءط هححك 2 ةهر01ععم , طغعطقحا هد 1
2 

 ه8 كو: ىفاصر ىناعم (ممصتس. نضل ععص. هط801.). تح لعد ممعطن

 عريمستس هم ءطعب انمخعوعاسصس قة مدن عاععت غم تطع6 نسق لتع طقستعو

 لصوت ةفدتنس ع 0ع يقدس ع021ةطاتست ع 702 2721 عاعتعطع» (هددع

 عمره أم : بد (نح)ر فا (انّطو) قفز (انين)ر هدد“ (فكي 1201.

 175 ةكعدت ]1ةصععم 4 004 1 06و طوم[ععطو نصل لعن دم تعامتعم )

 عم ؟ةعطو ناك. لع ةنطقلغ ةزعط 085 لع: اويقير نييواسمر نييتفتم .

 طعأ ةعدص طوماتعتم» م9595. 510 هي درس ةملعأ ؟ 20 نوايحكم

 نييافكم 5). ؟تسنواط هل. طاعحصقو عوطعس 86663 ذص 316. و هوم

 1) اآ١[116 لقمع 8ءطعكو طتعت» كاع اهنا ع5 هب 701 0ع» 1'هدقوعلطور ه0

 عامطغ هع ةمعط نع اصصصود 1 طهز ان ءودحز نس ع1 0دتق هدم طل

 2) تح ةعصص © ءطعوسعاط 065 8ؤن6 ظن. همعط واه (ىناآ(و) 2. اك

 57. 0.). العا. 2310ءلاععر ©ءوعطب 065 0هعةطق م. 258 ان200 1قةلئ-

 2 عون 2. 11. 4. 14,487. 1نمنلو» طقطو ذعط نع لغو 8هلعوتفاو 8

 كلم 8اقغغم» موس 1[ همس 382 211155105 ان مصل را 0ع

 هل 1 قدصلع ذعط مس 028 سف 04 مدد (نيبم)»

 3) 1"1هةةءطعمم 1س 1.11.0. 517111 م.

 4 1طوموعاطو آس 1.11.6. 1 م.

 2 5) 0120. م. "ة* ةصسس. 3. 80116 نوفكملا 1عومد2 1غ 11

 2 8م066 ةزعط طعأ ةطتلطتغ انضمت“ نا
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 ى نطو: ىرابلا ىدنتيا, وشني. نس 4دقطع طقهاو 1ءط ان

 رع عر .860لهتتعت> 8"هدطحعات 7716 016 2116126 ععمق7772 56323 85112

 ]1ةقوفص. لطسصح طفت“ مةعطقعإات» 016 هدرصعت ةتتك نو 120 أو ة-

 11عا1ج دصتغ ء12220ع7. 1١ لاومقذز 5 510 12هه5 ص16 عماطسةنتعطل.

 1110ج ءعورب 156 016 ؟ةساكتم[ع هر كي دسعط صن 1201695. ذة

 © ءاحندتعا , 0تع 181101:ت5©ع 065 1ص ععت» 9 د 0 الوب الوب (م0

 لاب هنع.) طقسقع. سيل هؤوطغ هك دبصت عنق 0ع د915 2وستلععأ د0

 جا1 من طءمومدعت» ع5 تعلم[ عو هطصع آل ةنوعطتعلعمطعتت 0ع © ع-

 صف د0 2دطتمتاتو” 1). د 7د1عق» هد 1هحصفد 716 لط 1 0

 لال ©002118- (ص- 7١ 420:7 10 6 ه1: 000 منو ىتأو اناروأ هيرونر

 بوش . (م. ان.“ 5)ر ةيرك (نهطوأ)ر, مهشيم نصل ةسل. ؟هنعا. لهم 0ةينم
 م 211 دعا عودت 0 8مم ظانغ 11د 03 0هلج (ءا) ةسقعأ 2) ةزعاط 01 طأ

 ةم1562 ى 16: ىدتنأ, ىعد منو ءادتنبا ه6. (020. م. 17 7. 3) 26

 لموستس. ماس“ “ ميو 156 متعطت ه0 طقتتمع 1516 048 ن1 عقتو نر

 0مم صه] نأ 1و6 ممتن“ طلع طلمامأؤ نلعب "ءوعاسقمدتع كمأمأ

 0ةءاتست»#7:' ابكاوك, انبي ؤاوداو ادوسا هاذه. 116 8هدنص نيتامسلا (م.

 14 1) زه6 طوطوسصقمدل. دق 1"ةستستس. ) خلوا اعقسسسصغ ةتسسما (م.

 رز ةمدس. 5 نصل ذد ل1 د 1511. ةطوءطستأتا) 70, . نواترشحا

 (م. .١ كصص. 11). نأ زذ6 2مءلسصقأ (م. اذ سس. 1, اثع 5) عتق“

 1مرصتس. 1ص عدت دتسنتعط1 عع هدف عا1052 065 28011818 6

 سيل د20 ناك 26هزئأ6 ةتعاط صم ععوتووو ؟ذممموتتقل. 861 لعد

 2مطلطس ةماعرحح 1865 03ع 1" سيوتسحبسع هعاطوؤم ءعمولقشسللت عطب 8 هداتعع

 1خءاط 065 © ءصحتع نبل لكصصماتق 065 (0هدزدس عاد هدسعتق ىذلا

 طعصسوءطق ةهاسص0قعع انتدو1ذ ءطعنطعت1. كد عدتحم 25611 ءاا موعود 8"ةلاعتح طقطع

 زعط لههع انصصتعطختعع دج لتع فمدسعتسادبد ع عومعاجأ, 0286ععات> 5ع)

 1) ظوسنعطتو اناطع» 01ع آل عئطمسلل. لعد: ةةعطق. 6 ءوعال. لعن 1118م

 مطل طققات. (01., 1هدح. 51 م. 1:9 ن0 ةمدقآ. 1عط طقاطع اصح 1ك عع1ع

 طومان عاتءط سيل دف 021111.

 2) 0. 181ةزقعطع»*: 8 ظعصعت دس ع جان ال1. ؟؟5*0182 لطوتستننط 8 8

 لق رمز16م1 م. 102. تل طعام 14 كت ل 51077 18693, م 114

 8) ظوصساتعطتو 1. ء.. 1804 .(د1 06 8ع 1 424, 14) ةنم ع



 تت سيو حيو ا

1251 

 نيثارشلا (م. 11 3) هج طاوس. 06د اط[ةهقعسأ., ممعط طخقط هه ةقعطع

 1زءاطمج 8هطز ءاعغمص (م. 16١) 3) ةانوصقم لعد طا 065 ط[ةقع. ةؤءطعص

 ]1وقومت , 1مم ةخعدر ن2 عومعطاوأ عزع 1 ةاممدو»» طقأ ةاسفتت 82810-

 ممم 1"ه11 (م. ١1 1) كهطغع ىنلا“ عوورقطلغ طق 2. ها 5 17.

 18دوف ةزعط قمه !1[ههع. هو ةزصعم ىلا 1وعطغو» موعطخ[و أن عواتم

 2 اك مطوصطوأ ةصلمغ ةزعط ةسعط لمهق ن1 عاسو ىلا. طلو 2مةعوموز 1 0صعص

 05 ىلا نصف يلعر ىع هص4 ىم ةزصل هنن ءزألود 560 ةعطقماا. 8ة1طقا-

 .  ؟ويمواقس 031 غط طقطو ةذعط 016 هاو 1ةةمعطم 181ععدطعتأ 1) لهو 8عطست(-

 222000 7 هدئطو 6 نكمير زوكاير ىغبنير بجعاير ردقي 0.

 ؟ممملتستسا ت6 كود 1دح معان[. 211 76112 0هد , ن16انطتنأ

 ١ طوص نم مدتتسع 065 8" ةن 0 مقسن (م. !'. كطسس٠ 4, ١1١ قست

 :١ 8ر ]مل قس. 3: طقس طةفوعطقع 0858 ن) طقهطو اعط زد عد 28

  مهعطعووزعدو2. خيسامم (م. از“ 937. 3.) 156 دمعاط ةتسع» اتا عودت

 111 طعتل د صعع وه طعجسب 201. 1"1ةهزقعطع»» 048 جندل نلف

 لوف 70 ماجد (م, ا" صل هر ععطعتست سنع عاوتعطكدلاذ هحكاعطست

 21 ةملسر هطضع لهقو 1زعط كمد [نةمدختسعب 615 )6826 22617

 زعدتصس. 1016 طعط»». ا! ةيتورزمدج طقت 08207 ثاذر 016 2ددندمطتة86 122-

 دسو] دصجدد» مكصر مم 2ءزغع ا1ه1 مد ()

 8و 101عع نص ةزصع ادتسصتو طدطقا ةةدصعداطو لمع ةاصعءاسمت» خطل

 9 ةءال1 6. 3

 1/71:161100010. © ءرمعم]ه لعد 75 ءةتكمأ (م. 2. 3). 1 ءرتدص] ةققاتتت#

 عاب ةطقومذدسس ع ع5 ظانعطعو (م. 6-4). ا؟ةسس ©6011 لتع 756-

 41 جدالقعدت (مب 10-2). 1ءقستغم> ه2 داقتنعا (0. 11). 263

 ممدر. 16 نعام تسفمتنع»» 8ساععدس تتفق 1120 قست و01112: 067:-

 ةعاطو» (م. 30-12).. ظفعطت عمات عتسصع لعد: 8ةمعاعتا هام (ط15 م. 24).

 طزم 08 عمطدسضتسع 1غ 0لهقستعا ممعط هتعاطغ ةدكطعطتعات ءط (م. 25. 26).

 اك وصتست طلقدعطع» ةنعط ةاطاعطسعت 01 ععوعب 016 ©! هتتاط ءدقذقاجع 71-

 . طقلك (طتعق م. 28). طتماطعتا نط ع ع8 ظادعاطعو (م. 29).

 2-2 8و1غ» مطوعاطمتكا. كوع تسع ]هتتموص 1 هنا ءصفناكتقعر 8

 ١ 016 ظعوععس انطعع» 0ع 8ءاقمكسع لمععاط لهم ةسصات ءطع هتعطق عم

 5-5 | 1) 020. ةطتت'1- 1[؟2110 هماتقعا:1ع3 ه00. لوفعمط ءأ 8مم 16-

 رمد طماع م. 8.



 ملا

 13م6 موملعد» طةدصعم (م, 30. 31), مزعل هنطقمأوغر 0988 2118 ططعو

 هريتوأويحلمت (م, 3-32), متعطغ جطو»» ةزعط 561555 عمدعطق عد (م.

 32. 38), ةمزطقلعتثات ددتق لعد ازعطت-8ءاع لع هج ءاطعتت شم

 طممجم1نعماطتنوعطق متصلم» (م. 39. 40). 201 1 قص

 هاءطقورب هل عمتت 710681 ه عت (م. 41-0).

 تدمءزامر» ماد ءاطستخا. ط16 فمناتطاتقوع 01عوومو 85ءاطقمأ عنف (م. 29

 85). 2م1مدصتاع ععوععربب 016 كمستكتلا ات. و. (م. 86--91). طآ16 دس

 1106م١ 8م"جعطع انت 12 0ع 81561 هد ©0156 عمات ةنتعط قوت 5110-

 ]1ءاطعد ةتتقلسانعاعع .ىعتنلعتت جنح 0من 8مل 0ع» ةع1ةئ1]556. 1 21ع-

 عمم 2111عءدقطلق 20 هدناعاقمأ (م. 92-10

 127": 0» ماوءاطستخا. اظئاتطص ةتسملتتق5 لع 56 6[601ع8 185 هقر

 776122 61” 1128, 1122 111256761 11]56عاعمز6 5111ه, 281ءطقوتت 211161:-

 1ءعقر هز عطف 016 ءاطعات ةتتعط 0ت1عاط 062 1 ةهنةاو20 011171: و

 016 ةتملمعد 022ءعورج 516*70عو20 عاقتتاط1 ع 132610112122612 761

 لعدم (م. 118-112). 116 اكوأطخ72014]عع115 061 5620112: 7011 21:0-

 مطغعفذوت ن2 06ه 8ةءا]سطع (0. 118 -125). 11 هوو د20 1! ءةماط

 4مم طعتا1 عوم ةءاطصتأ وه ن0 0ع سهلت 102 (م. 122). 116 8مم

 نطورع لذه ىطعوعدت1 هج 065 6 ةهووز2هم» (م. 140-128). طلاستألا 1ع

 جموع 01م ظاطوأ (م. 140-145).

 [[نمرءم» ةطععطستتت. طع الآ[ هممعط 156 028 ظظض0م16] 0من 8ءطقم-

 طصعر م1 ةعزسفاب 8611 155 21165 جىجوعاأعسقم»و1م ءاصعوم1ءطقو# (.

 150-145). م طقهت 028 مطوقزةءطفع 1 هنصتقععت ةاتتت 2

 نصل نعم موزع 111[1ةه2 (م. 153). 8ءدصا هنت ع 061 است اخ 1

 ت0 طماع ةسضتص ع 0ع ةءطغتساطوت» 5106ه مءءاطعم لمد

 (م. 153-164).

 ل11: كاع ءاطستتت. الادعاطط ةطتنعتت للان عع20عات 120 ط2 م3, ١

 211116151 12111 17011 60165 عرقا 76170 6هد, 1جفذعت ةاعط 016 الطعدح

 عءعطغعط 12 10 .2ةوم. 11 (01ةوو2 ةزصغطعتاوط (2. 1656-69, 169-

 122, 183)ز: ظءامطساتصع 516 8ءداتوهكتسع 0ءنةء1طه (110.). 826-

 ع قوم 8دمفو دنصق طع ؟؟ةياط (م. 181-122). 1ههؤ6ه ن0 '

 نع ولما, 016 دمأطتعم201ع 83ه انت 8ءامهطصسات7 2ع 123 8

 مهعاط ةزعط جتعطعت» (0. 181-88).

 ,5عزع1ءر٠ 4اوعطستتا. 1116061 هعدسع عع ؟ءعوعطت ءلعدعت خدع

 مزعطغو» نطور لع 8ءهعست# مع 8ءءاه بصل 016 8:اعاقتنت ع 8

 1 ه[وقدعتت8 (م. 1936-188). انتمووعطقتت ة1طتوت» 19 هيتوزست عاتت ع لكك
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 لورمح م1 (م. 300-196). آرمطس 020 ةةهلم 16 26106 (].

 200-303). 18١1م مومن عع ه06» ؟ةراعتةاباتع 067 آطرمادوم م1185

 (م. 203. 204). 18ه قسنقاضتغأ لمدن 86و16 ةسنق لمص لك ةدنمعتع انت( 06-

 رمز 715520 طقعاط مدح 15006 (). 206-204). 561م هأ102 067“

 8عوم]وما هس لعت“انت عع (م. 20(-210).

 81عام معر١ قاطو ءطصتغا. "عا. هطعص مج. 11.

 قلع عر» 4طوعطستخا. 8ءعوداتسسدع 0ع 1ظ1ةوددصع 2 06“ 22688أ1ح

 ةرتاةءامب 26115 (م. 233-229). 181 عع 065 72عاما 168 (م. 3

 -2330). 164ةن]111غ6 8عءوعاطط»ةزاطاتن ع 061 دجعذم1 هتاف ءاطعاتت 2615

 232:-242). 8ءاعقس مالت ع 06 )101015ءطعات 28661, ؟1]6ءاطفق 016 2265-

 عاقص152ط8611 ظااواعم"اتعطو نع 016 2616 065 2 1"ةدصموأ]او ذص فصح

 عممنعال متسصأ (م. 252-242). 5؟؟160ه:16عنصسع 06 ءط0قاقأا1 ءطعص

 قةسق1أءطق (م. 252-254).

 راعي #ء» ةاوذعءاطستغا. 116 هغطح عم01عاععتا هزطع» ال هعوافاتط ع

 درت ل 628615 510 هتف 06د 3 01161162 286761 80162212158 2©-

 م16هع2 (0. 265-255). قطعان 86و خ62 061 ا) هعمل ات

 20 18عوصغ5هدن نادت عع 7012 10 01د ةاعاط اطسصان1 ت02 112عع (م.

265-29 

 2ءارتنا عر“ ةطقعططصتتا. 51916 )ع06 111 0ع اا ةكاتل' 15 723

 "عنم20ع ظاسطعتك ةلننتق ؟ةنطاسلتس ع 71616 ءهاةط2ء]1دع» طه1246 15

 عم 2618116 ةتتعط 016 مخم:عاتزهءطع ظتسطعتت 065 21ه2ةءطع2 12 6

 آ1م]طعز5 هد نعت جوا 20 ةططعاأ جاتا: عمات. ةا155 11116

 8كاطعوطو هج 1*عم20 ءز26ع 0625ءا1طو 155 211 176257162 (م. 280-

 286). 16د 2112ءرصوزسو 8952 5116 انت 13 للا ء1عاتتطت عع2 311586-

 نطصأ (م. 316-282). ثدتعط 016 ةتتعومعطقتعات 18:1201061عع 561 عت

 عام ص1 1ءطعد 1١ ةطعص ءاطستتنس عمات طوطوطعات هيك 121:0220215ءطقتت آ' هنطلسع

 لحم عن (م. 316-318).

 ]ورع ةصصعتو 2دعدتةصةهططقت ع د 06 ةسكوز1016>22206 ع

 قاوءاطتت1ه 11-1 ه»عتط6 ةزعاط 661 اطل 82636طلا772ع. 6

 صفة ءاطتص ع 0ع 1115 طولتس عم ةزمعتت 85؟طق ماعز , 06 تان 2

 هر 1لكعدوءطعب عووكتددو قمصكم»0ةدص عمم ة[ءا1غ, عمد 866طةعطع

 طع ةطعوصط معلم 1911162 ةسطقتسم ةذءطغب ل6 مهعأ 1طعتت آل 61-

 طهالذءرب عععوطتنط هن عدوا طوتح 155 1طدخه طقفص عمت لصتنت7 2. 1016 آل ©2-

 ةمقك مدس ع 1126 10 معد» دخل 85ءءاعر 1طقماهدننطم ]ع0ع 189501112 ع'

 صان 12 06ه2ه2 7 ءهموزستعات2 ع 062181. 12 1006 767062 6
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 تتم م2531 7012 61222067“ ععطءططأر انه تا 72215 06 ط1 ةواتتتعو

 لتع ص 1عططق#غعب» "هموت ععقعطأ6»107 510 211 26116223 1

 هرج معاك دان ؟620ع ن0 0ع» 1 هجععاطتسوع تت لء9ق علو هناء عععت

 جا ععطع2». 12عءوععم 75111 0ع 10. قةطوءطستختأ ة22 0148م2 12

 زععزس عمرعي8 م258ع2, ء* طتصسلعا عدت ©3222 123عءاطر 120عا3 ©

 2ع1عملتم جو ٠ هموءاصا14 عرج انتم 016 5ءوذع ظتستتت ءطغانا2 ع 0ع5 ]آر عاعتتف

 عئطغ. طلو 186 2ع ةتتعاط 0ع» ءاصقاعع ةطوعطستغاو 2111 0ءووو2 12-

 طقاذ عن ا! ةماوموعت» د عد 702 ععطعت لعد ةاطوءطساةغة2 216-

 سم1 و طلصسخ7 عزو. 1[ ةطتح ءدع 50286 ةصح ظاتعطع ءلص 'ائطعطتق هطظعاكأنو

 هع هع ت5اتطع» ءةموعطق معدل طعطقص0ع15 هلع ةملغعت هنن عععت ع2ع-

 هرم 866116 طعدمم ءطغر ةعويعطق عع لعب ععمعإ عاع2 طعقعتتر ةزعاط 001[

 ىعمزاعع 8ءاعطضتسع جا 20162. الوز 01عوع» 0 عممطسطعا# 2231

 هرم منع يسفعععب ةمطوءطستغا اععتطصعط» © عاطتء:ةتتعط , 55 ءاط120620 ةاتعل

 016 6 ء1عععدطعت؛ ةعتص 22328عر 15916 2. 8. م. 149 نلت. 13. 5

 ف4حتتك د20 016عوع» طءزلعص طقه ةدعطق» - 0558 0ع ةقطوءطستخا

 22 ز ا! همطع»ععطعس 0ع 2122215 ةهعوقطتتت 7,10 1120 598 هالك

 ةءطقز لعجلم#» مغر قو عع متتتع ذم 1وهعصص 7مةطتصست ةه1338 تنك لم

 طعن عمد ظدعطع ةؤءطغ - 156 06: 6 علقسلعع طهطع عع1ععنر 5

 0ل1عوور: قةطوءطستغغ ط[10و5 ءتص فسد عءاتاتت 21112 ©8122 51104, 8

 هرع طع1 عع همهم اتسعا1 ءطعد طزهمموز هد دتعطق ا ةتنقوزعطا عع-

 ممدصسصمت> 7217. ا[ هع ع1 400م1 تصع 016ةء ةمسقأعءطأ

 اععزط 21 ع70556ع5 عز عطغ لعدد ةمععاتست م2756 5611عععا2ر 0888 له

 همام عم ؟هممولع همم 1ةةماطعتادصع ص عوطص 4طوءطصستغو عمد

 لوعطغ مخل, 05 016غ ةقط[ةدمذدصس ع ءاسعو 19 ءياععو اص 06 5ععم] 6:

 طزسا عادت ع 2ءاغلتعاط هه ععطق

 طرمع 8ءمدفعطء206ع 8366 هةهنطقلغ طق 112566 6

 ه2 2761 8661162 065 '1'عهعاعو. 1ص عاتخح 2[1م1161 8356 016 ©

 طعطقتتم عا 0ع: 1! ةع[وعوع» (م. انآ 1), 0ع ©ءلمسلعع هرج لعد ظاتعاك-

 1911 ّدص 016 جاغود 8اةص0عم 704 هس طعوغعب 0201ءاط طعاعقستم#ا ر

 0258 دطصقتم» ةزضنه 8ءطصتقغ 8ع 016غ ظصغدقدعدتع صح 1015 ءطعد

 ععطبعزاو 1)'* معن. ©هصع دصتت 0عمقعاطعد 1؟هغء 7عجعئغءطتتع#

 1) ايندلا ىف دعرلا مالك ءاشنا, 1781. معزمع 208 0236158

 طزو 80. 8طوموعامغ ماعطغع (م. 111, 2) 571ت )2 تا” 7 29

 016 2ةةرجطت7نتةق6 16615,
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 ١ ةطوع لمص 2. ق4طععطمتكا دزعط معصصم لهم 6ةصقو ةص دعا ؟هدن

  ؟0111عمصص عدعت» 13مم دعاندع' !), هله هط نع لمتستغن ةعيغاذعاط اطء]عددط لوح

 . 01166, مهمه زعط ظتاتطع»» نع 11مم ءاط عدم عمانط ةعاعاقتساب لهم ممم ءطخغو

 زعط جمس 8عط]سقوو ممعاط 16غ

 - طلم 8مق(ةمتصع نطو لهم ؟ةعاطقا(دتقو انتتقواعو 1! 21888678 هات

 لهم عوزتعمم0وهتق ءطعسب آلا وعهكدت" , 016 1166 ةوئداتس ع 5120 86]ةانعطع

 6مصع نممععو 1'ةهعغوهر هد ةمطوعطستتت 111 ذم 06» 1"ةفقوتتسع 8

 طمئومواجن "يور 115. نصل لعد ل20عدع 0ع عوطا] نأوزعطعم 81115 ءالعط

 2 7116 0م 1م ط!ععلصع» طتوطععتععت ةتتمهعمطو دممعط 42

 ملص 01ةءطعم (01غةغعر طعطقاأو ةعط طحتع كاع ةاصم ؟ةلغونو 2دطاتع

 ءةيطمت هد, 016 طم8ة عصا عاط زص عزط 515 21 ل هطول عاتق عط ع2 62 10

 1) مات كر باتك عماجلا ىمساو.
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 ! ا ذل 21 را اا
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 8 ققل ل ل عل
 ه-تيسيسل ل تل

 0 عوبشو  ه 10 1. اميث (موقهوزن2): كدت. 5 1. 280 م

 1١ 3 ”. مصب 1. نوكي - « 1 1 امكفدم لعل 31 ىرابلا (5).0388

 6 1. ىدشتيت (مه58.) "« 1٠١ نوسنازب ب | 9:1. حوورو ع .1 3:٠١

 دا 1 0: 1 كشك >1 روص - 1 ةد.ن. 1. كقف

 17.13. 1. ناكابسف "ا 47.1. 1. ايش #*  1 7”. ن. 1 رخأو

 ا 1-8056. قشنيزو 10 نوكت -ح 509 1. اوادتبا - ها 5 9. نم

 1 ا للا ا ا ا ولا

 ىصحلا - نانقيقح 00 نابجوي "ا. 2 1. اوعطقيز

 20 ا ال ا

 ا 9 1 ىدايم ح26 ىمكعاوز قست. 8 1. 0 ل ل

 | 0 كك 20 ىضر 0-5 ادقعتو اكوتو ايناون

 دايم - م. 6 1. ناعم - 189 »ان. ًامايز 67.0. 1. نافصوي

 )1 9.1. مفصي - ||“ 82. مهووم» فلخخ - ١١ ؟ 1 موقتلا -

 11 1. انمآأ 19 4 1. اخسن 108+. ن. 1. ىيخلا 0 6

 اذوش ا 8 1. ةباجال ا 2 1. برقي 4 10 ].وحه اب
 27.3. 1. شويكالا ح زو" 15.1. تيجول - اه 9 1. جاصف 5

 انب 6.1. 1. عيمج - ٠628| 1 نونيبتي ن0 | اوريكايبف ,13 1 15| 

 "1 4 1. ىذاح - الد 3 ك. كلت - اك ةسعسس. « 1. تت - ادب 10 1“

 انقيتم - 15 2 1. ىذاو - امد 6 1. نورواغي - !17 6 1. فيقحت:
 10 1. نييبب - 115 10 ©]. بتي رشق 1 رخاآ - 11م 11 1. لقب

 2 4 50: 1 71-2112 كتارا ةأر  الاو 4 1. نالب - 958 1٠

 نييكملا (م5).988 6 3. ٠ هيك 110 0 كح 2.11 10: فيساوف

 زو نوم 1 0 وع ان ع 3 00

 جيقللاو >5 53 6 1 ىقتريو ل .”٠ 6 كا 0 كك خ] 11 6

 نيقي فقح - ١ 4.3. 1. ءاباللزو سس. 5 جحضوأو.





 يبارك

 لور نم لخك مث هنأ ملاصلا كبغعلا دقتعي نا اهنمو 5 77١

 ”كممرت "تاب 3١3 (18) هيف لق هبر ىحي نيب ىلذب للذنيل

 اذه, ١ مدارج مد» دو د١ خرم حرص زرع مط مرا

 هذهب راشا مئاعلا ربما ضخم نيح ميكملا' نا نيبت لقف ىوزغ

 ريسارلاء ا 10 اها انهنس 95.308  اهافن اهننم 7 انيس 'ةكالا

 ىنخلا عضومو هنثو ىف هوركمو بوبح لك لاعتسا وهو 78١ هاهم

 رخلا نعي .ليتنست ايثأ. انخ 184)) :لفو انيباام لع هل فلخ

 بابلا اذه ىيرقت ىعسبو انحرش امك لالح بسك نم تقلا
 امنا بانالا عيمج نا ليقا بيرقتلا بورض نم نكما ام عيبجب

 2768) '”فك اهحالص دصق اهدعتو بولقلا صالخا عم عفني

 لقر دود ا>انع مودود جدأ مررددد مصرع مه نار 13
 درورح طرب تدرج ندد مدان طدد 19, 1112 ماودص) ميك

 بولقلا قرت نأ ىغبنيف لصدم»# ؟طدوال ؟د5د تهمداتطرد
 مكارؤلا" ور 14 قكرجز"خفك هم لح اني مشل نعحتم

 حدود زر هصددد دوو هزرطود 5 دود رددت دددأ

 دصق عم ركون بورشملاو لوكاملاو عومسملاو رصبملاب : رت الا 5
 نيل هللو بانالا .مثا هنود نم ورثت امم لضفا بدلقلا

 1) دصب صضا## )2  دصب ركض مرور ه0. ميحص نأ
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 "الار تا مامذ) دملرقب ىناعملا ةعبسلا ىلا ريشيو طاتا»# صصرد
 صوص خراج جدري حدد تورم دحوم ورع دصدربج دييجو درج مب 1

 مق ”تز+ اهيلع دازو اهانزكذ ىتلا ناعم 4لا هيفف ثلاثلأو

 ىف باحلو قالخالا نم دحاو لك : لاعتسا ىلا ىلذب ريشيو
 اذه ىف : حورشم لق امك هيغ ىف ال هل ىغبني ىنذلا هنقو

 مددن ىغم اماو طزند تون مرت ط؟دد سون ب 11 باتا

 ىف ماهحرش امك ةكللل نونف 5 ىهف ىوسفلا اذه ىف ةروكذلا
 مددن ن6 دحرت هدد مدد مد08 (, 18) لاقف اذه هباتك

 ىوسف ّلدكر حاجدز حرت مصدص مدنق مر 11 جدادرد ةددم
 ةينبو عئابطلا ةكح ضصخف تاز - 530 اًمذ ةّيّصضاخ اهنم
 مدددررد مددت مدااق امر تدمج :مدأج صو ماع نال ماعلا
 هارد مماجرع د١ (14) هتصق نال ةسايسلاو كولملا ريبدت صخيف

 ةدابعلا صخف ددم 5١در» مصدح حددم امو مصعب ددد) طدد

 حورش اماو 7375 7210 7284” 72504 80075١ دمامت نال ةعاطلاو

 كييطلا مسالا اهنخ :* ”همقلا_نم وه ئنلا تاق نونه ع

 . اهنمو 3١10 )582012 [191] 3 2318 (7, 1) هيف لق حاصلا ءانثلاو

 صدا ددزض (72) اليف لق ىسني ةلر' تناول كنع يلا 00

 هلل بضغلا اهنمو تصؤررد صدد ايه صداجرب درب جدد اجيب
 رظنلا اهنمو 00723 51053 278 (3) هيف لاق عفنيو نكي ثيحك

 رصدبحرد د37 م»دصوب ت8١ (6) ديف لق رومالا بقاوع ىف

 رض خط :ددو (6) ةيف زلة نيفاسلاو ةبلعلا يبلسم ( 2

 ص5 #7 370 () ديف لق ةانألو ربصلا اهنمو 6317 ت“كزناث

 1 دم. 5مدرترمدربؤب دكدد. 2) عرس هذ 11 ةمجصتتاس». 3) ه0. دهر تقم.



 دلل

 م رفلا ىف ناصقنو ةدايزب الو [190] نبج وا ةعاج# فرس الو

 اهنم ةكثار ىذ ىللت ةدرفملا ةكئارلا لاح نوكت اذنه ىلعو رورسلاو
 ةرتك ردقب اللاح ' بكرت ضعب عم اهضعب يوم اذاف ةيصاخ لوق

 فيطل دياب روفاللاو سباب راح ىسملا نا ىلذ نف هنلقو جارتمالا

 طسوتم راح وبنعلاو بظر. دراب لكنضلاو سباب راح نارفعتلاو

 تبجبتمأ ىرخا نبعب اهنم نيع لك طلخ اذاو فيطل دراب دروعاملاو

 ىف لادتعالا نأ نيبت دق ذاذ سانلا عفانل نيكلصناو امهتيصاخ

 هباحتو هقالخا ليدعت ىوخغابف ناسنالل عفنا تاسوسكل عيبج

 ناسنالا بسكتي نا تلصح ىلا ةلجملا هذهو هل عفنا نوكي نا

 هنتجاح رادقع هلح نم برشيو لكابو حلصي ثيح هايند ىف

 نسله ءانثلاو ةدابعلاو هيكل ىلا ىلذ قوف اميف هتيانع فرصيو

 ام بسح ةروكذم ا بال نم دحاو لك نم لوانتيو جحصلا

 هكذ ام ةادبز وه دوما رايتخالا اذعو هناقو ىف ءىش لك انبثر

 (©, 24 صاتتد) اهدحا عضارم 8 ىف هباتك ىف 3075 مجصانو

 دطصررد دان هور مع ميبجمت مهد درو حدود دان
 مصرا هدرز ىلفع ماج حاجطربس درو دد زرع صاربخ م مذ

 ديري 5'تا7947 772 هلوقو بشكتلا باب 772103 هلوقو توقلا باب

 7257 'ىفو هيلع * بلغي امم ال هبر هقزري تبيح نم هلح نم هب

 'تلاو 310 اهنأ هباتك ىف اهفصو ناعم ةعبس ب دا )اول 5

 ءكروزت طدد درو مربح مصور هديب مدرس طذ خنث هب 15)

 نم تيقلا ناعم :7 مضي اضيا اذهف خت حصاو# مسد

 هلوقل هلح نمو 72017 553 هلوق نم بسكتلاو الزنا دوب

 1) 1. لاحو 21 د مد»## ح بسنكا. 2) 21 002]. .22 )3 7٠



 ا

 امنا نوكللاو ميغنتلاو دفمل توصلا ىكلذكو ىلذ بسحإ اهاوق

 نلتو اهرضي ام اريثكو طقف ادحاو ايش سفنلا قالخا نم كرك

 فرعت نأ ىغغبني دقو اهاوقو اهقالخا نم رهظي ام لدعي اهجاونما

 نا نآلا لوقف ىلذ بسحب جارلا نوكي ىتح ةدرغم اهتارينات
 هادقم اهنم لؤالذ ميغنتلا نم ريداقم دحاو لكك 8 ناخنالا

 ةدحاوو تايلاوتم تامغن 8 ”3)او ةنكاس ةدحاوو تايلاونم تامغن 8

 فلخو مدلا ةوق ناكركج نانكللا ناذاهو ةكركام ةدحاوو ةنكاس

 نأمز امهنيب سيل ناتيلاوتم ناتمغن هرادقم 'الاو ناطلسلاو ىلملا
 خمغن نامز ةعضوو ةعفرو ةعضو نيبو ةنكاس ةدحاوو ةمغن (132)

 تاو اهلثام امو ةأرجلو ةعاجشلاو ءارفصلا كرك هجحو اذهو

 3 ّلك نيبو ةمغن نامز اهنيب نوكي ال تايلوتم تامغن 3 دادقم
 ةوق سفنلا نم رهظيو .مغلبلا كرج هدحو اذهو ةمغن نامز و

 ةدرفم ةمغن دهادقم ”الاو كلذ هبشا امو نبخلو عوضتلاو لذلا

 ةعضوو ةعفر نيبو ةمغن نامز امهنيب سيل ناتنيابتم ناتنتاو

 ناتمغن هرادقم ")او تاكرحم تامغن 3 هادقم "لاو ةمغن نامز

 نامز نيتنتاو نيتنتا لك نيبو ةمغن نامز امهنيب سيل ناتيلاوتم

 ةمغن نامز امهنيب سيل ناقيلاوتم ناتمغن هرادقم "لاو ةمغن
 كرحتأ اهلك ”لا هذهو نيتمغن نامز نيتنتاو نيتنتا لك نيبو
 ىلاو ةرات رورسلا ىلا ةمدقتم اقتالخا 'سفنلا نم رهظنتو ءادوسلا

 ضعب عم اهضعب اوجزمي نأ كولملا ةدع نمو * ىرخا ةران مغلا

 ام رادقب اهوعمس اذا غقالخا نم كرحت ام نوكيف * لثعنت ىدح

 ةوسق وأ ةجر طرغب مئيلع في الو ةكلملا ريبدتل تسوفن حلصي
 10+ طض. .هذتتم, هانم: :2) 82 هدب. 3) 21 «03].:. 11



 منا

 رخل ءىجتن 00339 (قناد رخأ نمو * فصنو فناد رخآ ناك ناقناذ

 نأ ىرأو ةيواستم ءارجا نيحوت نا زوج الو 2 لقشنادا فعن

 اهضعب تاسورسشلل تاجوزمم نبتا ناب ةلاقملا هذه رثخأ ّق عوبنا

 جازتما نم انمدثق امل رابتعالاو يدومتالا ىف ةدايز نوكتل ضعب عم

 ةيثرمو ةقوذم بورض 5 تاسوسحل نا ميلعملا نم ليقاو قالخالا

 2 اهناف ةخسومللا 2و اهنم 92 عداف ةخسوملمو ةموهشمو ةعوجديصو

 اهبيكرت نال ةقوذملا مث نيبللا وهو ىحاو فيرلسب الا ةّذل عفوت

 رهغو نارفعزو لسعو رّكسو اشن نم جدولاغلا بكري امك .فورعم

 ىلع ىمالك لبقاو  ةخضبطالاو ةيذغالا ناولا عيمج كاذكو ىلذ

 وا ةرمك وا ضايب نم درغفملا نوللا نا ليقاو ,مخالا تاسوسحل هلا

 رمقي امك هلمات اذا سل [189] فعضي نا هليبس داوس وا ةرفص

 ةرودلا فعصضيو ةرمشلا نم نيبعلا ىناتت امكو جلتلا نم رصبلا

 أرورس عقون الخف كاذ عسم ىفو ىلذ هبشا امو داوسلا نم رصابلا

 بورض اهنم ثدح ضعب عم اهضعب حزم اذا اهنلت ةريتك ةّذل الو
 ةطلتخملا ةريلمل نا ليقف سفنلا ىبق ىم 4 اريثتك تكرحو تاّلللا

 ةرفصلاو رعلا ”سفنلا نم رهظتف اهقالخاو ءارفصلا وق كرحت ةرفصلاب

 ّلخلا ةوق سفنلا نم رهظنف مغلبلا ةوق كرك داوسلاب :طلتخملا

 مدلا ةوق "نيكرح صايبلاو ةرفصلاو ةرمثملو داوسلا عمج اذاو

 ةرفصلاب ةرضخل نننرق اذاو ةنطلسلاو ةكلمملل ”سفنلا نم رهظو

 ىلذكو نازحالاو نبل ةوق سفنلا ىم رهظو ءادوسلا ىبق نكرح

 1) دس. هد. 2) دس. هنالا 3) 25 ىرصابلا سور. ٠ 4) 21 ة1-

 اهو دصفتنال هلض620. ةريقك. 5) 5 ةوق. 6) 1 أوكرح.
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 نم لقاعلا لاني نأ 1كلذ ضيخم دنبز ناك ىنعم '35) هذه

 اذذ هفلخو همسج هب ميقي ام نايشغلاو بارشلاو (131) ماعطلا

 نان اهظحع فخات ىتح ةوهشلا هيلع تعب هلح نم ىلذ دجو

 اهيض هلح ريغ نم ايش هنم لواننت وا فست نا :تداك يف

 فقلخ اهيلع ثعب كيري امك هل طبضنت رل 2ك ناف ةاهعنمو هيلا
 لاما نم ؛ هللا هقرر ام طفجو نف لك ىف دهرت ىتح دهإلا

 داك ناف هتجاح "ءرادقع ضرالا نم رعيو امهتبحم ةوقب 4 نينبلاو

 ةيق فلطا ركنم وأ مارح ىف هلخايف هيلع ىلوتسي ١نأ هرشلا

 ةرخحالا لج قم ”اينكلا ةوبكلا كك و كتف نع افقي ىتح دعلا

 ©« سورتلا نم ءىت ىف بغي الو اهسفن لجا نم ال اهزيلعد ف ذا

 نيدلا دودح هب ميقيل هلوانت ايويط ىلذ ىقأ ناف ىفشتلا الو

 هل ىقب امو ةّتب لسللا نم ايش 7 لعتسي الو سانلا ىلا نسحو

 يلو ةدابعلا ىلا هيف هتيانع فرص ؟ تاوقالا ذماقا دعب هنامز نم

 امكو نيرادلا ىف ادي ناك انمسر ام ىلع لاعقالا هذه عمج اذاف

 مجعد ردد د ددأج ديد ددوم دو 4 هد ؛اطود) لق
 ه لكبو عئابط 4 نم ةبكرملا ماسجالاب ةهيبش هلاعفا ريصتو 237
 نم 7 فدختي نا اهليبس ىتلا ' ةيودالابو ةفّلوم لاصوا وه 1 مسج

 ا 0 نم مرد نزو 0 ابكرسم 17 5 نزو اهنم ا

 1) 21 هددت .'2) 6500: 15511 - تدارأو د مث د ةزستاانستقر هلك

 ةسامو داك. 3) 1 0 عام ع2مع1“. ملم. )4  ل1 هزه 22616. 5) ل1

 رادقم. 6) طن ميركتلا. 4) دس. ماستنم 8) م. تاقوالا 9) 6

 لككور ةيودالاكو. 10) 2[ 204. ىنلا. 11) 36 خوي. -12) 2 0.



 مسرع

 ىلذلو ةدقثان لك ىفو ةعيرشلا ىف ةكرحلاو مايقلاو موصلاو ةولصلا

 ىلع عقي اضيا ما0الاللا ىنعم نال 205 اانزنلا اذه سكع
 ميول رص» ميدل جررعص مرعطم مالص 5ذ (26) لاق مازراتدلا

 سيقنلاو لفسلا عجوو جبهتلاو ' ّيفنلاو لقتلاو لزتلا نيباو 07

 د خلاطبلا عم آلا تافآلا نم ربيتكو ليغلا ءادو ىلاودلاو اسنلا ىرعو

 !ا3) '5 /3 اولطبتيو اولسكي نا مهل ىغبني ال :نويفكملا لب
 ,٠ جدرهرج ربط مرطورب حصطل مسد دلو ماطلال (31, 7

 ايكذت اهل اهلعج اهقلاخ نال ةحارلا ىلا ىكست سفنلا دج

 م'زناثث٠) '5/5 هيف ابيختو ةرخآلا راد ىف ىخذلا ةنينأمطلاو رارقلاب
 عمدت مكدرت) ةهنؤيج مددانت هضزلط ت70 69, 8

 مدردومود» مداجرن جود صرت دوج مارت درب ممدت هدم
 ءتيضواو هتطسب امم نبت دقف صارو مصاوطادل هاتمدرم

 «ذحه نم نف ىأ لاعتسا ىار نم لك نا بانلا اذه أايقي ىنمل

 بجوا هنأ لجا نم ابارص الا ءاطخ [188] هبهذم راص امنا 13لا

 نع رصقو هدارم 5دل 4ٍبوعاف هعم نيغ كارشا كرتو ادرفم هلاعتسا

 طاازن» ءىش ّلك نا تا ليق نم تمّدق امكو هتبح عولب

 ضخ باوصلا وهف اهلك نونفلا هذه تعمج اذا امو 3

 18 نم هرج اهنم ىف لك نم ذخوي نا اضيا باوصلا سيلو

 11 اين جرد لل نتا قفا انا ةيماشتما رجا ريصتو دج
 تاروثنم تعمج 7 اذذ ةعيرشلاو يدل بجوت امك حلصي ىبخلا

 1) ١11 مصخلو. 2) دم. مد5دم ماع 3) دس. مقدما

 4) الآ ءهدت. 11 5) 11 300. نع. 6) 21 ذص طوع. 56.

 سسهتنا» كرغم. 6) 121 اذا.



 سرس

 هعبط ام ريغيف !ةيراج ةداع هلعجج ال هنلتو ناسنالا [187] طسون

 * لمعت ا: لضفا ةيحتاإلا "نا مكي نيام 4 قالا بابلا

 ةاهءاذغ ذغنت ناو اهشفنل سفنلا ةقافثسال ببس ةحارلا نا موق لق

 بعت ام فيك ناسنالا ناو اهساوح ىيقنت ناو اههسج ىبرتو

 ورا © كولملا نأ ىرست الا هبولطم ىو هتتحار ىلا هنيع هام
 نوكس نياو مل رتخ» مث لضفالا وه ىنعملا اذه نا الولو سانلا

 جيحصلا نيدلا نا ىبسح مغلاو مهلاو شيطلاو فلقلا كرنب ركفلا
 زد 124الا١ (6, 16 050"7) ليغي نااهب هاي ويتخلا , ذا

 ءالواه ىار ىلع تفرشا دايعالاو توبسلا ىف ةحار عرشو طتشددأو

 اينأ ةحارلا نال هنوملعي ال ام اول لب سانلا لهجا عتدجوف
 حالصأو هجكتاوح ماكحاو ةديكولا ةيانعلا دعب ناسنالل مظتنن

 امام )د7 24, 27 920) '”فكو عيرتسيو سب رقتسي مث هبابسا
 ةحارلا امو صو صودا صرع دج مدد مدصرر» "مدعو
 اهانعم لصاحو مسالاب ةجار ىي امئف هذه نم ءىت الب ةدرفملا

 ناسنالا نلت لعفي اذ ام مثادلا لسللا ىع لست الف لسدلا وهف

 اودع ودعي رقفلا هاثاو لق ىتح ةلذم لسكيو ةلفغ لفغي امنا

 صاصاورد مزن مازن نزث (6, 1011) 'قك دخاصم رثكا ملعو

 سايد تددمرو سرد تاجردد مدر دانا مم» مدد تزن
 تارسح ىف وهف "انك الو ارتس الو اتوق هل كعي ملف لسك اذا 2

 (21, 35) اد البق“ هلثقت ر هيغاودو ,ةتاوهش نأ ىحت ىانيلا نط

 عدي هنا ىحو صاضوراو 7 دديود هد دوصصرج يرن معص

 1) 1 هت 131)١١2 200. ايلنحلا هنف قع 3) طقم نأو.

 4) 11 ام ذر 20 اصح.

 4ك



 مسرإل

 انرير تجارب » مرو اردو مصرتا نم, 12 "اد ةيعمسلاو

 ٠ مديرو مرعب درووبل صورو ٠ مرو ميج هرب دد -صررد

 ذا ىنازبملو طسقلاو ليللتا عئارش نم درفنملا هب ' ممقي ءىتن ىلف

 هب ممقي ءىش ىأو م78 038 م5190 ١01245 (19, 36 855) لق

 ل١ 16, 1 ةاكوتر لف فا فاسنالاو: ليعلابب ىلا عقارا نم

 مرشح لاللمل نم ممقي  ءىشا ىاو مالو تهدد معك تودرد ممم

 ماع صامل (11, 2 8520) لق ذا اههبشا امو نامحللا لكا ىف

 (14, 56) اضياو خافت 5١) صصص ردد 5ددصج 4ص لق

 عرزلا باب :نم كاذكو تضل مالؤ١ مدن مدد مدت
 ىلذ ملعتيف تسلق نافذ اهلكاش امو تاقدصلاو روخنلاو روشعلاو

 وه ال دابعلا 2 ىثالوا نذاذ :ةلتتميف ىيرخأ اميق هب تفيو*

 ىلع لكوتلا نم اوركذ ام اماو هب ال هللا ةدابع تمت هب (130) ذا

 ىقب دقو اولق امك وهف ءاذغلا سالصو مسل الص مما ىف فلاخأ

 نأ ىغيبني ةداعو اببس ءىش للكل لعج دق هنا وهو ءىت عيلع
 0 لكوجلا ناز نيقدابم' اوناك .ناف هدجولا ىفلذ نب« سمحتلك

 ةدايع الب هباوث ىلا هلصويل اضيا ةدابعلا باب ىف هيلع ةاولكوتيف

 دب ىي من باوثلل اببس ةدابعلا لعج ىكق هنال كلذ وجج مث نلف
 سانلا ملاصمل اببس اهلعج ىتلا تايانعلاو ييوزتلاو بسكتلا نم

 الب ةيآلا فيرط ىلع اذه نم ايش تاقوا ؟ ىف لعفي دق هنا الا

 1) ا[ ههد0مه»2 ميقي. )2  2. ىل39 3) دم. ه4 1[ هب ىتفيو

 هنولتمتيف نورخا مم. 4) 26 ههجو نم ءىثلا ىلذ. 25) دم. ذد-

 ك3ءو6. 6) 121 تاقوالا ضعب.



 منن |

 ءاجزرص) 'قاك ة اييئايج نسحتاف ىلت 2لضعتل هذه ١ جيلا

 مروع عتددع دوج مروع دصرو تود تزرتدرتط قور ها

 نولقي نينك مك وجت. + ةداعللا "دال :تابلا ! 1١ <ماطرع#

 طقف هير ةدابع ايندكلا راد ىف كبعلا هب لغتشي ام لضفا نا
 محيو [186] دجيو مبسيو ليللا ميقيو راهنلا ممصي ناب كاذو
 هجتاوح ,رئاسو 4 هثاودو هتوق رما هيفكي هر ناف اهرساب اينحلا

 هزفاطا نع 0008 ١ هاطاسأوز] '5'6 ةليلج ةّذل ةدابعلل نكت اذوهو

 ممدود * ص دز: (100, 2) م3 رورسو مرفو مانزل 71243

 ©, 138 5ز5) 15:3 (باوقلا اكون "ندا "قلادحا :ىسع عل

 دمع ددررم دزد طرب سرع طوس دود حجتطرب صورت
 نوقيقح انقلاخ ةدابع هب اوفصو ءىت لك هللا ىجري اضيا ءالواع

 ” 505 (145, 3 م:ومورد) 5/5١' اهغلبت ل تافصلا عيمج لب

 دارفنالا يلع راكنالا عضوم ىلتو تدم »4 هصاودرألا درجرد طاندرد»
 رف ءذغلاب نعي مه ناف اهريغب لغتشي ل جلوقو اهدحو اهب

 نا اهلصا نم ةدابعلا نكت م دلولاب نعي م ناو مسمخل تبتي

 عم ةدابعلا تنامل اونام مق اهيلع اوقبطا ول جرساب ليج لغا
 (6, 2 85535) لاق امك شينب ىنبو خينبو ءابآل ةدابعلا امتاو

 دصوانم» ةمدص اجد مرج ترمورأط تجارب ٠ صرع عجاج :زردأو

 م * 1 د١ 5د زد رذ) ددد) مدرع تاالط د8 0

 ةيلقعلا ع ارشلا عيبجك 2 ةدابعلا نا 2و خيلع ىفخ ام 5 ىضوأ

 1) الآ هدرس2 2) 121 ءهمدز. "1. 3) 21 اهتليج 686 625.

 ][1[مرتمق ةصصعت0ةندس ايييتلبج , نتنم0 1هعتطتس ةاتقس ةط 22. 4) 1

 هبيعأو دو. 5( 11 15 خضوأو.



 ا

 :اهب ةنيزو ”70دالز)7 >7ماث0 (010.) 'فك ءذغ اهيّذغت اهناكو

 تننيبدأو از ا خالط ١5 (1, 9) 'فك كولملا ىلع رهوملو ولوللاك

 نم سيل هناكذف هاهمهف الو اهدصقي ل نو 7707ددوا 8"

 9 ودوت عبط ددب قور 5 مدطدمر د05. دي قةعتسم الو سائلا
 يلا هب اوفصو ام 'عيمج تدجيف 77 مورو ف ” صدررو

 اهريغب اهعم ؛لغاشتي الا اول ام هيف للزلا عضوم امناو انيقي اقح

 ال قا ه ءيكلل تملطب رتسلاو نللاو * توقلاب اهعم لغتشي مث ناف*

 نيربخأ ميق ىلع هله ؟ هناجاح ىف هسفن ىقلا ناو ىلذب الا ماوش

 (9, 16 ل92) 2/5١” هلوق لوبقم الو دي قبعتسم ريغو اضوفرم ناك

 عنق نافذ 52م حزد# ددددر مارد )دددت مهددا

 دكع افجو هعبط ظلغ ريبحتلا نم سبايلاو ءاذغلا نم ظيلغلاب
 دم مدرح ىكر د1 كيدز كك اهنكدو ذيلل ةفاطل كيَلطْبَو

 ليئاسا ىب نا ىرت الا >دو# مزن ددح ددح ةدد ماددمد

 اا لعل يملا ىتغا فيطل ءذغب ينير عاذغ امنا ىبلا ىف

 دج واخذ ح١ ددد ايزل هزت مايل“ (16, 4 طاطان) ”فك

 ناك امثأ ا ىنب نا اضيأ رظناو »5 حم طدحطصد دام :ندروب

 0 ا نا ول دا ةرادإاا نب وج ةلغلار نع ةيدض
 هاله لق ام ىلع سانلا ٠ فبطا ولو مءاذبغ اوفطليل رشعلا هل
 خيكح اولغاشن ولو جيوؤنتلا كتب لسنلا عاطقناب ةكلل تلطبل

 تببح اسمنأ ىتلا ةعيرشلاو نيدلا ةيكح اوكرت اهدحو ةيبنبلا

 1) دص. ا 2, 11 هك دم. 707. 2) دم. اهمهغير 21 مثو. 3) 1

 ءمسصز. 1111. 4) دس. تيقلا نم. 5) 121 هدس. 6) اك هزصع. 7) 1

 ظيلغلا نم. 8) ص. 14. 9) دم. ما.
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 1ىقلملا لما ليق ىلع نيضرالاو تاواهسلا قلاخ ةمواقم ىف بناللا

 10 64,6 حاطدصر كا هييبدنت م نوجراخ جنا عنظو

 رواج موبد» درد ددور# مدسدتد مصانج دود» زبد ددح مذ
 هتيعن ىسحت ام بولقلا عادياو فلخل ةوادعو سانلا ةءانش نياو

 و3كررم'' خرا رخاؤرت مون قرع ماد تيتا نشف

 الا جتبكنل :عّجوتم الو عمغل :متغم دجوي الف 53 58د د

 مصد )"8 (8, 19 )5١3 /3'2 متعقوب راس رف برشلاو لكالا *

 تدرب هدو دزن«م درو مدن 5د ا مودا ورك
 هذع لصا ناك .امّيرو [185] صرح مزيد مددزت نعذ د طرب هد
 5:5 اهرخآ“ ىف ىفشتي اذه ئكتلا ذه نما *ايتعت ةءاقعلا

 طرب مو, 6 اضياأو 23029 حررت ميموزا مدر 1م حاوسصر

 قشعلا ةتحق ١ عنلا 8نرخ امتاو اجو زارع ةكركا 55 05
 '”5'7 سانلا حلصنيو دالبلا ىف نيدسفملا نم هللا قح قيكوَيَل

 ننرع رده د ءاض نع ولعن كضرعام 0
 قليمالت+ ليا ١١ جيلا ى 1131 بانيتلا 7 11" ذك ناكر كل

 ايتدلا راد ىف كحا لغتشي نا ىغبني سيل هنأ معز نم ءاهل

 ةفرعم ىلا لصوي (129) اهب نال اولاقو ةيكلأل بلط ىبس ءىشب

 ءامسلا ىف امم ريثك ملع ىلاو ةجيمالاو عئابطلا نم ضرالا ىف ام لك

 هطئرد) لق امكو © سفنلا تكلم ةّدل انهو“ كالفالاو 'تكاوللا" نم

 ءافشو مزنز» "صورا مررد» هدد مددص مدح هد قر دم
 تدب دج مدرجقد (3, 5 ؛ تدر 5/5 لبهجل نم *اهيفشت

 1) ه0. مصرع ح قش. 2) ه0. هععاتق.ز ه0. دواز تنص 5درد الأ

 3) رص. ممرستس. 4) طل. هنأ. دصفعع.ز ه6 هلل. ذطقو اهيذغت.



 دب
 ١ هم

 هذال ريتانلا اذه سفنلا ىف رثا امنا اوفصو ام عيمج نال نيرورغم

 ىف ركفتلا .ىف تدعقو نا امذ هنم ءىشب # نعت رف ايوط امتءاج
 اهل ناجي نتفقو لكو دوسالا رجلا ىف تدعقو ودعلا ىلع ريبدتلا

 صارتد ددوت دع م40, 3 جتووم) فكو ىا دعب ىأر
 لابقي ال“ نا نع ماسن ' هبمآ"نظوو سامر كورا قو 155 ووو
 اطوردر '03 ةوعد عمسي الو ذنح نك الو ءاثرا ىقري الو ةعافش

 ىو درج موزرو رص مط ربك مماع راصد تالذ (91, 0

 مز9 ”فك ىفشنلا ىلذ نود ةكلو لامل عيمج لخذب

 ردو مط هدد دبع درو مع ممطرب درر دز” (18, 17
 هديل ةكلح لدسا نا نفي م ندا "لعوأ دذ ؟ةيؤرحأ مط

 م0605120) 'فاكو ىلذ 7 ىإب ال هسفن لناقب وأ فيدص فلا لئقي الا

 ىلا لصي مث نا هنا ىلع ما0زؤ مزز تزد ضل (16, 0

 حدب (86, 4 حطددر مر هتدابع ا كرنب الا كاذ

 ترو ربطل تور ةتدد .مدايددزتا مدزرا دوز دوو 57
 هبلطم ىلإ اهنم لصي مث امبر اهلك رومالا هذه ليتحا اذان حدر

 رازد» ماجر حردم داود يع رسددمط م, و6 5 عدداؤو) 0
 مكد (26, 97 5١تض) 725/51 وه ىليف ىنعملا هيلع بلقنا امبرو

 ام عل متو“ ملتلا نانا رصد ىرطرما رورعن ظووو ونت مك صصص
 دحا هصلخ» ال ىذلا هللا باقع كيدش ىف هسفن عقوا كقف بلط

 اتذد 553 مزن 5574 (28, 17) 5١'0”' هيلا :ءاسأ نم ليلك هلا

 ىلع نامزلا ةمواقم ىف عبطلا نياو 15 ؟تروط» بم عدد هدد <
 عمطلاو اهباختا ىلع بكاوللا ةمواقم ىف عمطلاو هلعا بعذم

 1) دمي 1928.5 2) دم, 6



 رو

 ىللاو ةسائرلا هل نمت نم 3١ هدددزنت منمدر تدان, "ملص
 هيلا ءىسي مث ناو هوداعم نورتكيو هداسح رهظي تقولا كاذف

 مجازر ازا57 رام از ذك تفر 5 61 فك برب

 نوضرخج مل سوري منأ علا ىيولم. امت لوا , نم :لي مادا "موكأو
 دمردحلا د55 مصزنا (81, 20 م”ضاغد3) اولق ىيذلاك هلتق ىلع

 هدو اظوفحم الأ برشي الو اموتكم الآ لكي ال امتاد وهف تداجزا
 اطرهود نر '”قك ةبعشب ةقلعم, هتوبح .ناكو فيش لح تحت سلاج

 هنيب ةيشانأل تلاحو تاز 031 دز:5 رضدد '5 (20,

 هيلع كتنشاو كوكشلاو سوبللا هيلع تلخداو فخناب مكمل نيبو
 ر”١9 (ة, 1 ز”ظنأ/) /5'6) هل غبر ةبلاطم تبعصو سانلا راكنا

 حوزصأا حمدم مو د توومت مدؤ دد دعت دكوم

 تن نيقعلا 8 كيلا كل ويد السار 8 ممددق مدا

 (36, 7 2720 “فك ةرخآلا باوت ىلع هب ىانشتل يِمشلاو فشلا

 مايزو حددتل مددأج حددؤرو مرو مور مدررص درب مك
 ام لضفأ نا نورخآ معزو ىقشتلا رشاعلا بابلا نيعطأف

 نا اولاقف هثادعا نم ىفشتي نأ ايندلا راد ىف ناسنالا هدصقي

 تناك ابرك اهنع صفيو هيلع تناك امغ سفنلا نع ليزي ىفشتلا
 ريتللا ركفتلا لبزيو ةّدلْل .ىكسيو اهودعب .هارت اب اهذنّدليو هيف

 ىرت الا لوالا هيلع محق ام ىلع مادقالا- نم 'ايناث *اودع -

 صاد "تو 7 (41, 11/12 تزن 522 ليق ام لضفا ن

 مول حومدر تددد :ثورع رددت ركع دن د مددحرم ١
 هيف مي اذا هوكذ ام عيبج ننيبنف ال 228 0

 الز د7 0



 مم

 71 2 ١ | هلل ..ل . ٠ هدا ل0 4 507
 ري سورنلاو يماشتنا رع نم خدع اولفغ 35 تسسبتا نأ ,ن عبعبو

 اطسو هريط ىللعت هدنع هسفن نمظعو مش اذا ءملا نا ىلذ
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 مدوعرجأط م8, 1 اهط) 05١” ليق لك :ىحتو يلو ناسنا ّلك
 ىبرج ام دياشملا ىلع ركئاو ريجرد»» مدد طدد ددور سدد»
 صاسإ ا 5 عاتروتم انتقم و تبرد ١ ئ أو نام ليط 0

 تدسفف مدر مازن روون "دارج د» وسدد (2, 15)
 هريبدنتو هنوفو هليح لأ دبسن اهنم ملص ءىتن 0 ”ابند ريمأ

 ددج جدر دو أرب دمؤ# 00, 12/13 5]لاثث“) /0/5) دكييمتو

 د١ مدد دروع د5 داززز مزح صدعوم ؤرن دددرع داك
 حرجصط: مررا ةندرن مزدر هدول صتزور د :مصدصدل :طدصرب

 عانصلا ةضراعم ىلا ىلذ نم راصو تهت“ 5*0 داما صاب
 ىف ءاملعلا ىلع ضارتعالا ىلاو هب اوفخاساو هولهجكتساف هعئانص ىف

 طترد) نم ىجرا .فقاولا لتفاجلاف :اهرسك مورو ةّيملعلا . 9عئانص

 نم راصو اذانرد حد حدورط ددزازرد هدد تنيع صيد (26, 8

 د: نرد مزن 720103 الز) 537 (16) ليقي هيفو اريبحت هل

 كييك هيلك قابلا !ةكح قف نلعط ! ىا "ىلا ئملخ قا غبلابو هنا

 زب" مودع 501:1 (18, 11 9”5مز) /5/5 دهكجقتسيو هنم ريثلاا

 لخدم لك ىف ليخدلا .ىلع ىلذ هلجو )ز23 تردد س١ اجب

 ,قكو هقفوا ىذلا وه كاذو هصلخإ هيبحت ناب هنم ةفت رطخ

 حدد موورررد رطل حصودرت ممدوصم دوو (ةر 1213 3778

 1) دس. حمحصإبم. 2) هك. لك ىف



 زكى

 هنسحو هنولو هون صقنيف ضد مد 7 »8# ددعص دنع هدر

 سبايلا ناخب ىقبو رطملا هنم لكنا لق ؛ابيغ ويصيو .هاوقو هساوحو
 ردت عير عبط تنوزب دز (0) ,2 هيف عفن ال ىنلا
 رئاسو مدرج دص»# حادررت رددوا“ ههددددرتا مجرما تدع

 اهنال ايندلا ةديح بح امنا ماصلا دبعلاف اهرخآ ىلا خصقلا هذه

 اهسفن لجا نم ال ةرخآلا راد ىلا اهنم ىفتريو اهب لصوي ةجرد
 لق امك ةذش ىف عقو اذا هسفن لتقي التل ناسنالل :تببح امّنأو

 درو ندد عدصوورأل مدرج مم دص قر 5 مدسيعدد)
 ورح, ىارو.٠ . ٠«تساكإلا هى :عساعلا  بايلا ٠١ - .ةذادتوم تاز 55

 مظعتلاو حِمشلا ايندلا راد ىف ناسنالا هليتسي ام لجا 5

 اهيلع بعصي اهارتو فرشلا وكن وكنت سفنلا نأ: اولاقو. * ندوتلاو
 اهرست ةسائرلا ىجتو هل راوقالاو رخآ ناسنا ىلا ميلستلاو لخلا

 اهناذالي ىهنلاو رمالا كاذكو اطاسبناو اطاشن اهديزتو اهعفرتو

 بورخل نوبري كولخ هخاصم تمت الو ماعلا طبضنا ام ةساكرلا الولو

 نوموقي ءارماو سانلا ىروتسم نبب اميف نوككج ةاضقو ةنايصلاو

 طا :52) ”فك ضعبل نئيحناصلا : كحد اهيناعم نمو اهب راحت

 بصرباو هدر مرو مووعط داو ممول ماطزت تدددزت» 07, 9
 ةنايصلاب ايندلا طبض نم 4 هوركذ ام اًماف # ١3 75 ”صصاش»

 هوراعتسا امثاو اندصقو انلوق وه لب عوفدمب سيلف ميوقتلاو مكلو

 امنا رئاعلل طبضلا نال ٍعبيهذم [183] ىلع 5هب اوناعتسا ةيراع

 اهنيعل ةسائرلل اهتولعجو ةيكلمل ةليضف اوطقس# مو ةيكب نوكي
 سس مص سس سس

 1) 2. تدر مزخم 802. 2 ص 0”*#دتتنص )3  دم. الث. 4) طلي

 عتتعمل. 5) ءّز. اهب
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 مسرع

 نننع ةيللا بابشاو م55 صاص» حرص زلط قر 7 مدار

 ببط ىلع صرخملو عال ىف راصتخالاو برشلاو لكالا دهاعت ءالواع

 ايندو نيد رسما نم فواخملاو *لاوحالا ىف ليخدلا كرنتو سفنلا
 تسيل اهنلل مسلل ملصت :*لاوحالا هذه نا ىرعلو [182]

 نيرخاو رامتالا ىليلق لال هذهب # نيريثك دج انال ةويللا بابسا
 ةعسب دكهنت ةينبلا ىقيتو اماسجا ىونو راعالا ىليبرط اهدادضاب

 010 ايل انكأ" لبلالا ناك اودلو .اليوظا رحت * يللا ** ءافعض رخأو
 ةيعاخرلاو ةيودالو ةيذغالا نم هنكمتل اريع سانلا ليطا 5 كولملا

 نا بابلا اذه ىف «هولها ام ركذاف كاذ عمو فضو اما رئاسو

 23١*5” هدتادشو همومغو همو# ترثك هتويح تلاط املك ناسنالا

 رريورج صمانو» دوحصخحم ددد5 مجدوع مقر 17 مجمصر

 اهناكو اهتلمجو اهباسح لاطو اياطخلو بونذلا هيلع تديزتو

 دصامخح ط5 )د (3, 7 مازقال) 'فك مي لك ىف دكحجبت

 اًئيش هلعي ال لماج و يخ ةيلوغظلا لاح قرع ابين ةرحااجنرر ٠5د

 ىلا راص اذاف كزرد ددد امم ما (29, 15 5تد) مر

 ماكؤرو دزنذا (29, 15) ”2/5 داشفلا ىلا لقتتنا ةيبضالا لا

 ءاقشلاو بعتلاو .ّقللا ىف لخد بابشلا ىلا راص اذاو 808 تهدد
 اذن مو ددؤزر مدرع دد 7 مودرن 5ضزن تود (16, 26) ءفك

 ةرورضلاب الا شيعي ال راصو هانمت ام لك لاز ةيخوضشلا ىلا غلب
 رزردودل مزيد دمت مدت مذ دع درت نقر 1 ماتدز ؛قك

 1) دس. ىف. 2) 35 فيلو روطخلو عوزفلاو. 23) 26 200. امم.

 4) الك ىغيعض. 5) طم هت.ز 12 600. ل1 هةاتصت 011826 6.

 نك 5 دطزعول ل“



 ا

 مدد هد دود عوأ حسود مثل طخ (ة,. 11. 51212) 9

 عايض تاروعملا تناك ناو حو” طاع طوبرح مؤ حصرمد دضم

 ةتيبثلع .كينق ,.امّناوا ناسنالا .ةانمتيا اه ىلع تبنت ال ااهسورخ , ناذ
 5نياو مغلا فعاضت ءاهتداءاو اهعلق ناف مكاد اهب مغلف هب

 دارإلو اقريلاو بوشلاو شطعلاب كاذكو رفوالب رطملا سبتك مامتتالا
 رحل وا 1 ص عداد نت ا ح'داد) '(قكو ليسلاو

 واج دز د5 حرج دد هوو مودع ردح ردود مم د
 ؛ الغتسم ٌلغتسملا ريصي ىتح جعابتا ىّدعتو ناطلسلا روج ياو

 قرا اه وجدر لهدا لما: تن ؟هتيسضسل لضم د
 مم دد جطزروأو رددود مرور مزدر# دود مدعم مهدحد
 هيمضو هدصق امنان هتّلغ تعفتراو هعرز ىمن ناف 70100 27845

 "3/5 نيكاسملاو ءافعضلا ملطصي ىتح " تاقوالا قيضو راعسالا ءالغ
 طودر هاطربر دددزرد راددرو ازد ةمدد مددوأج قر و هاطزن)
 رادقم اهنم علصيل ناسنالا ىلا ةراعلا تبّبح اماو ”تانذ د
 8797 7 ا 211 10160 حداد ”'فك طقف هجاتك ام

 دو ؟تزرا هنددد ةزرما ملجم ازيك دش ت0 0

 توا" نورخعا ىارو. .. .ةيتادتلا ةويلط نماتلا_ بايلا" مما

 اولاقف وعلا ليطب ةةيانعلا اًيتكنلا راخ 4: ناسنالا هششمتلي ام لضفا

 نيدلا روما نم هديري ام لك ىلا ناسنالا لصي هب ةويخل ليط نا

 بتللا تنبغر اهبو زوحا ءىش قاف ناسنالا اهلها ناف ايتدلا روهاو
 دمها اجر و١ مد ةااعط (20, 12 25752 ليقن نا

 1) 2[ 300. اهسورغ. 2) د. اهداعأو ايقلع. 3) 2.

 4 رص. «دصص». )5  5 800. هنم. 6) 21 ذ> دمقاتتت# تاوقالا.



 لع

 ةرايع امأ اولاقف ناسنالا هب :لغاشتي 2ام لضفا ايندلا ةراع

 نكتسي :ناكم ناسنالل نكي مل اهاليل نا ةيرووض اهناف تويبلا

 اهترورضف عايضلا هترام اماو هلمش هيف عينج و دربلاو رثل نم هيف

 ردصلا ةعسو جوغلا ناسنالل نوتدج عيلو هنم دب ال ءاذغلا

 ميد ادد ردع رركطلا (6, 8 صاترت) “فك رورسلاو طاشنلاو

 «قك ءارزولاو كولملا ابتي ةينبالاو ةراعلابو ”دزلد 7727 5

 ص5 مددخد مدرورج مدع الزر" م55 تزن (3, 14 209

 ادد ذك رواتكو صاصقلا 11 5< نينموملا دعو .هاقعو

 نق غتدجوف اذه عيار نحفصتف مانو ما دوو دا

 ٍفيكو بايلا اذه يف ذخالاو للدكا كرت اوبجوا اب هيف اولماك

 مل نأو ريدقتو ةسلنهو ريبدنتو ةيكك الا اذه نم ءىش رعي

 بولطملا اذه نم ءىتن ىلا لصوي رل عساو ملع طسولا ىف نكي
 مغلاو ءاقشلاو للللا ىف عقو ةراعلا باب هسفن ناسنالا فلك ناو

 «فك هنم هأدتيا ام ماغ ىلع .اصرح هديغلو هل هلام لك قاغناو مهلاو

 ريكو دصررطررد مجاب نيكو دمحو جرو راض هور 18 مطدت)

 ىدا هيف ىاف ىلذ مت روم نان هدم ددر»» تزردد نددد
 ع

 ايش ىواسي ال هدنع رابح دقن هنسكسي مث وأ هبككي من اءىنن
2 

 مبان (9, 12, 1 352*5) لق ام ريظنو الطاب هءاقشو هذك بهنو

 مؤذ حصاؤرب دا ردو دجرب مدررص مع مربجط دريم هدم

 هعم الا مزاللا ردصلا قيضو ةيثادلا ةسلْلا ىياو ”7 7١0103

 ىلذ عم الا تابكنلا عاقياو نيطالسلا بضغو سانلا دسح نياو

 1) الآ ذص 22818. *' نأ ىغبني. 2) الك 7111 همت. 3) 4

 8ع



 ريق

 نكي مل اذا ءىش امهنم ' ىجتري الف عتماركو ميرب اماو نيدلاولا

 امو سافنلاو نالولاو فلطلاو لمخل باذع نياو تامدقم ىلانه

 موو داود دنررد 6, 16 سيندح) فك هعضارما نم ضرعي

 "تاك «(ىفك انزح حرفلا ريصيف اهندالو تافو ىف تويم دقو

 دج رد دمر مدوطت مط دذ مجوز مالالد 757 (65, 8

 هنايبصو هتلثاع ربخ الا راطخالا *هباكتراو هواقشو بالا تك نياو

 حزين حنو -سرعد» مد هزرازر» ؟مدقتم مور 35 دارو هد
 ظفحو ةيودالا حالصأو ضوملا ةسايسو ةيبرتلا ءاقش ىياو 5

 ىلا رمالا ؛لآ نا فيكق رثكالاب هعم الا نيبجنكسلا وا ةريغشلا ءام

 رؤدو» حا# ١5 (9, 12 ]2207) '”فك ليوعلاو لييولا وهف لكتلاو توملا

 حرم ترودو مدج دع مر د مدرعم ماصودولو مدرج مرعب
 '5'5 نويعلا رهسي ام غنم روكذلا ثحح ءام فوخن اوشاع ناف

 دودروا تهدد 0 حرب مودع ديب ددصص 09, 26 ؛طمصر

 اذ فك :نويعلا 6 نضسي نهي ثانالا ىلع تنك ام عرفو

 »رمز مددورو روج مرطاند مجدورعز مد نمو مددم
 نا فيكم ةهلجرلا 'عطق :تاذف * نيرفاع ”اوناك لاذ :عيفلم 5
 دردرج صبا طورز» )54 775 (80, 11) ليقي هيفو نيتيسم اوناك

 هن هقزر ام ىسمتي نا ناسنالل كلولا بّبح امئاو 7720 8

 مز5 ٠ :صاودو موف و حداجدرسر "كك ا مربتي الو نم

 مز نوح كارو. «راعلا | مواسلا :تابلا . ندر

 1) 21 6هص): 1 )2  12 ريكانط لك ىف هصوغو. 8) اك

 زارحاو. 4) 22. 0 5) طل, نأ فيخو. كإ 48 ضع ذل

 ) رص. مزنع. 8) 1 نيقاع



 لوي

 صد مزور - مسج ؤرو جز مزز مزز د5 75 (18, 8
 /2/5 هيف هل هللا كرابي ال ىنلا ميشيملا نبالل هفلخو 5

 تدرج نباج مرج دصرو مزروردد مكطدد حاوصد 20, 21 تدر

 الو هلح نم هللا هقزر ام ظفحل لاملا ناسنالا ىلا ببح امتناو

 يورو اريام ٠ ظددتا 0, 39) فلك كلذ غلا الا هعيضب

 ايلا "للدانللا:بابلا مدن دال 5 55١

 ىلذ ىف نا اولقو دلولا بلط ىف نوني نا نورخآ ىارو

 نكي رن كلولا الولو 2 ارورسو 2احرفو نيبعلل ةرقو سفنلل !ةجحهم

 هوركاذو ربللا تقول ناسنالل ةريخذلا مو ماعلا تبتي رثو سانلا

 الا ةماركلاو وبلاو هل الا [180] ةجرلاو ةنخخل نياو هتانو دعب ريخإ

 ىزت امك منوك سمتلا ءايبنالا نم ليلج لك نا ىبسحو مانم
 رد» مدعو عمو دج تي نمر و مدضوعدد) ليقي حتجد#
 مد ددورع مدر هاا همز دصرتتا ق5, عزز جدلرحلا تلاقو
 مرحم راج مرثل مدد 5 جدد 60, 1 ططح تلقو هس متدرب

 5 هيف بسكيف هتكحو هنيدو هللا ةاريث بالآ جيلعي دقو 218*
 تنييبتف ل014 اذ ]705 20335 د4 (88, 19 ج7 نا) "22 اباوق

 امك هدبعل قلاخل جقزري نيذلا نينبلا ىف 4 هبارص تيارف هولق ام

 نود هدحو بابلا اذه دصق جعباججا ءالاه طلغ عضومو ءاشي

 وتسو توق هل نكي رث نا هب عفتني ءىت ىاو ليقان ءايشالا رئاس

 امو* ملعو ةكح كانه نكت مث نا جتيبرت ىف مريخ ىباو نكو
 منا ىف ةدايز الا ءايشالا هذه مدع عم جيلع قافشالاو 5 عتنح

- 

 1) هك. 80128 2. 286 ةطصقل 5.68 2) 6000. طه221286. 3) 1

 اهي. 4) 22. باوص. 5) مم 87 طا
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 مطنردر :ضاخ اذه ىف لق امك كلذ نم مظِعا لب عبشت الا ىلا

 مززد ود ريط مدرب ؟ودررو مزردورم نبط مدد هجعو ىجب 0

 ىحسالا عنصت امك ةمداصلاو ةاداعملاو :: ةرطانملاو ةمصاخملا نياو

 (2, 13 5753) لاقو لثم امك سكارف ؟اهل ىعوت ىتح ةمغارضلاو

 ءامد لامتحا نيا >ممدجأو مردلا دصحدر جد هدد مد

 دصقلا نم جيلا نتفتلي الف نيميلظملاو نيكاسملاو لمارالاو ىماتيلا

 درو مددوررت مرصد تد7 4, 1 صاورتم) لق امك لاملا عجب
 باهذو هال رسْخو .نيانلل .مايقلاو لإ ةخا , نياو 833 75
 از ماجوزا 7, 1 20) 'فك هعبج ىف الأ رتسلا ىتنهو ةننامالا

 جدر نزلو مدن دارا هدر دطررو اذ ردم مازردت مادمت
 ىدصلا مدعي ىتح ةبذاللا ناميالاو ةفلخملا كيعاوملا نياو زمصد

 حدود ممددتا مذاطالت 7214 (1, 98 77050) 'فك * ةدحاولاب

 ريقنكو دو ربكذ يتناو هيلع تمتعا ىوتنماو هل اعطت لذا جل
 تأ يع كوزل عرج داع 8, 13/14 ' 55595) "لاق: ام لع 5-5

 بصاورب < مع مصحدا تدوز محل مدد تا دموع )
 امو نووبصلب اما هيالعو) هلتق يبس ىاذ ةلامر وكي ام ينك

 لق ام ىلعو ءىت ريغب هدالواو وم ىفقبيو ىلذ لكاش امو ناطلسب

 مريد دورعد صريدط ركرردك دون دعزن مر 1هز15 طاوطط)
 مكرم مزيد د١ هزل مدد مدد درو» هددزر منع ضد
 بالا تاو هدو ىلع هلم ىقب نان تا رد هده مصرت د
 اجهدزم) لق امك هبمتا كلقتو مارثمل لاملا رزو بالا لجج دقق

 1) 21 ةعزانملاو. 2) دم. اهيعون. 3) 21 ”7”ممارغد [ح ةدحاوب]ب

 كوش رد ازين



 كم

 لاملا عمج ىف سماخل بابلا

 فاكعنالا اينللا راذ ىف ناسنالا هلعنتسي ام لضفا نا نووخأ ىارو

 بارشلاو ماعطلا نا اولق ام اهنم ءايشا هترغاو لال عمج ىلع

 عيبلا كاذكو :نونكج هعم ندبلا ماوق مهب ؛ ىيذلا نايشغلاو

 ىتح 5 متي هب سانلا نيب اميف روحي ام لكو جيوزتلاو ىرشلاو

 شويلمل داغت امناو هب الا عيابي الو ىلملا هيلع دقعي ال 1ىلملا نأ

 جرختاسيل بلاطملاو نداعملا ةرفحت امثاو *دافتسيا نوصل يفتو
 نياو ريسايملا * باوبا ىلع الا بينلاو ءاقللاو دىصقلا نياو اهنم

 (19, 6 :جنننض). لق امك هل الا ركشلاو ءاعدلاو ةقحصلاو ربلاو دول

 هللا لصف ىنغلابو مطرد ندزجز زدت دود دددز هدو دوم خددح
 عمود مرر جدااؤجو 08, 14 553-) لق امك ةعاطلا دنع هتما

 حدد حاز متوز مامدزا 3, © ىانكو كارد مط مس

 لامإب نوكت امتا تادتمردلاو و١ صانزرد» مدرررو مج مصرم
 عامالك تلماتف 9835: مهتدد ة0نزز (29, + ؟تص) لق امك
 ليخلي نم اًمأو اوْفَعَو انبط ناسنالا قاب اميف وه هنم ميقتسملا اذاف

 اهنلا ءاقشو ليللا رهشو حورلا ّدكو ركفلا بعت ىئ وهف ةبلط يف
 1 د يرد همكم عش طخ نبق ىتح

 نقيب ددزلت هززن مداضت (5, 11 532) لق امكو ةريتك تاقوا

 1 نددوأج مدورو رززدرب وربط ندوجب طدرم مدحدح حرم ترد

 تركذ ام لقبك ديلا ةثو ةيلع“بلكتشا هدلصق ناسنالا هلعج ذاو

 َآ
 مقعلاو توملاو ءابحصلاكو رانلك ريصي هنأ بارشلاو ماعطلا باب ىف

 1) ص. ةزصعاتل. 2) 285 نينيكي. 3) 2[ رودي. 4) 2[ 204. اهنم.

 5) 3[ "111 ءمدزت. 6) الك لزانم.



 اال

 ةتانز» د :ذذ5) (36, 13 3709 لق ابك هوس ةرخآ الو ايند

 دوصقملل ه الا ديعتلاو لذختلا 2 ىياو تدمر د ازرازند نم هي
 ماد ”فك ةلج لك ىف موزللاو .باوبالا ىلع سولللو هتيشاحو

 حدددد رت موو نيج مونرب ربح جاور ارز تدور هج (3, 2

 نمم هءافتخالاو راحسالا ىف مايقلاو ليللاب رهسلا نياو طا“
 )17 (24, 15 3708) 'فكو ةلجاخ لك دنع تاتوم تيملاو هاغلي

 حان» جانو تصدت زر درو مج دصربط هود مدصو سد

 مهل. وأ امهتينتاح :ىدسخال وا .دوصقملا وا نيصاقللا“ لققلا نياو
 (23, هلق 5242150). * "فك. امهعم .سانلا نم ريثك برو امهتيشاكو

 ةعيبطلل لصغ هبرلطع امي رفط ولو )775705 م١ درت مقند د
 ةنايحا كناك امل ةضغاب ةمدان تداع اهسفن ؟ تدهسجا ام 5 رادغم

 مرجررساا :(18) 15, 11 52482 20) ؛كدك هل :اهنبحم نم اراداقم رثكا

 مييرر دسم مييورم مزجر دد دعم مالدر مسدن رازط#

 هنيدو هشسفن عاب هنا ناسنالل 7 نيبعي د78 دشا»# 5غ

 خذو هل دم ال ىنلا سلا عوقو لعب هلقعو هسارح عيمجو

 مو ذيع دوو تحصد دددد رص مووت درر م, 25 طهصر
 نارمعت هفلاتو اهفلاي ليجيلا ةجوز عضومل لال هذه تنسح امثاو
 تح موج رص ماوزرا 4 صاجانجب (5, 19) لق امك رالعلا

 رادقمو نيدو لقعب هتجوز 5 ىلأ هاو نم سوزلا طسبيف 17 55د

 ةوقو ةنكمب كلذ ىوس ىع هضبقيو ” نيفلنإب هب ام

 1) 35 588. لخبتلا. 2) 26 هدصص 3) 125 ” ءهمدزت. 4) 4
 زملا لاق ام ىلع. 5) ط. راق. 6) 2[ كاذ هيبسب اهسفن نسملا
 تعجر هلك لهل دم. تداعو. 70.31 نيببت“ 2 8) د. ىلع. .9) 21 "7

 «ه].: ©. رادقم ةذصو و ه6 نافلناب.
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 اذه لطب هتروص لايك عم فلخ# ناسنا لك سفن نأ انكتواو

 ةنقفاومو ميجانلا ةهج نم هوعدأ (195) ام ايار !لكتذضاو باسبلا

 اربع بحي 'ديز ىجوي مث اولق امك ناك ولف نيعلاطلاو نيمهسلا

 ماو كاذك رمالا دجن انسلو نايواستم امهنال هبك اضيا رعو الأ

 ليقف بلقلا ىف عمط عوقو هدعبو رظن ءادتبالا نأ نم هوركذ ام

 بلقلاو * نيعلاب هتعاط ىلا فرصن نا لجو وع انبر انرما ىلذل
 دما ,اج 05 ضاع ايدو :طزرد) لق امك اعيبج

 0 اقا1) ةلوقبا ءتيصعم ىلإ اههفيلص مع ىفهتنو. موايدرت . 5-5

 دوررب حمددزدز» سيبو مدددط دحيم هصرع يطا نقر هو

 ٍبلقلا نم لال هذه ىكمتت نا الا وه امو 2570584 ط١: ماك

 نعو هلكا نع ناسنالا كلذ رصقيف هكلينف هيلع ضبقن ننح

 لبقتو هندب لحكنيو هممج بوذي ىنتح هفاصم رئاسو «بردتت

 برلتاو ناقفشخلو نايشغلاو بهلتلا نياو ايتككح صضصارمالا هيلع
 ممل ورد مدد 15 726 نمت ففك ”قلفقلا... نايتغلاو
 ركفلاو لايخأ فعضيف غامدلا ىلا ىلذ عفتري كقو [178] 23د

 هبيبحص ىرن ام دنع شاط امبرو ةكرتلو سل لطبي كقو ركذلاو

 هركذ عمس وأ هيلا رظن امبرو 4 انامز : هحور نتفنخان هيلع ىمغيف

 (5,26 ””22) لق امك اح لتملا راصو ةقيقلملا ىلع تامو 5 قهشف

 نيكي فيكو مارادد طد عوصانزر) ماجود حززد حدد هد

 الو «اليح الو اير هل فرعي ال ىتح هلقعو وه اريسا ناسنالا

 1) دس. ©6 اك اديز. 2) 26 نيعلا. 8) 2[ ةعاس 24 همسج ىف

 4) 36 208. نت ه0. هينفدو هوليخن اتيم دوبسح اهو. 5) 2[
 خقهش. 6) 25 الاح.



 ار

 كاذو ههبش نم 7بلقلا ىقتيو هيلع كرنل اضيا اذه ىكحن كاذك

 نوصيو ناسنالا هلعتسي ام لضفا فشعلا نا نوري اموق نأ

 لم ةبجار جرا سفبلا: ويصتت ,ىدحا جاما قرسيو جورلا فطلي هنا
 اهنا عبطلا لعف ىلع هب نوليكجو ةقدلا كيدش لاح هنأو اهفطل

 اهدبرت مث نكمت مث *عمط مث رظن اهلصا بلقلا ىلا بصنت ةدام
 لعضف ىلع هب اولاحا 1 ىلا ىلذ نم اوعفتراو تبثتف رخأ ثاوم
 نارظانتي نا نييواستم نيناسنا :اعلاط ناك اذا اولاقف .ميجنلا

 بجوا ادحاو ابكوك امهتبح «امهس وو سيدستو ثيلتن نم

 ىلع هب اولاحا ىتح ىلذ 5 نم اوعفترا لب* ةفلالاو ةبل امهنيب
 هركالك فلخل ماورا فلخ هنا اوعّداف ٌرعو لج فلاخل لعف

 رخل ىف .نامك ىن نش ل «زيمم وشن اكيتك تا
 نم اوعفتراو هب تقلعت ”اهمسق تدجو ى اذا سفنلا تراص ىلذ

 عافرعيل بابلا اذهب دابعلا *ىلبا امنا اولاقذ ضرغلك دولعج ىتج ىلذ

 ام عيمج ىف مهقلاو هودبعيو عبرل اوللذتيل باحل ىف للختلا

 الوا هيلع درا نأ بابلا اذه ىف ىراف نولقعي ال نولفاغ. هنووكذي

 اما لوقاو هب اوقلعن ام راضم هل نيبا مث هاوودب اميف اكضاو ار

 ىلعو دنع ىهن اه نكح نا زوجا الق و زعو لج انبر ىلع دولوقت ام

 5050  اضيأو حاجورج جدرنم ريط ماطر (24, 19 37>») لاق ام

 يدق وما“ اماو ليج تجو* وهج صرحت سد مما 7 8 د 5,5
 تايناحو أ مدقب لاق نم ىلِع انددر ىكق ناخذ هب اوقلعت ىنلا ركذلا

 1) 21 مانت“ 2) د. عمس# 8) دم. وأ نابواستم ىنراناسنأ علاوط

 نيرظانتم مرمر 4) دن. 6015214 ىئىيهس 5) طمع م

 6) ط2 ىرك. 5 11 اهتميسق. 8) هز. الب. 9) 25 اوبذك.



 م

 امكو ةدهج فظنن ولو ه,رذقت هبايت ,نناك ةكسم دعم تدناك

 ددد هيدردج رن رصد ةصييصخخس حم قر, 3031 277 لق

 :تيصفلاو راعلا ىياو ”ماطام دادورطا هنزددم مدوند 8 هد
 هاجزررو) ”5/2) هب الا عركذ وس رهدلا هرباغ ىلع ىقبي امو ةكتهلاو
 ردود مرند» ردؤما رررز] - د5 دون مع ةعذ (6, 8

 00 ا (ةتاهيصتماو قلك سانلا_ءاوتنلا] .نياو ةمصم 45

 (03, 28 0070 خذ دب نيلط ريغ معنا نظي مو اعاط جيقلا
 ربك مدد مارردر زر دمحرا مور دمدكموم» د
 عطق لكو وعاد لك ىوام :ةنيصلا تويبلا 5 لعاج نياو 1

 232084١ (5, 7 “فنك وه الا رعشي ال اهبحاصو فسافو ”فقيرط

 هدلوو *هسفن ىف فلطي كقو 7773537 5077 صو 52437
 ىلت لتم هسفنل هيغ ىق فلطا امك لالح كلو هل نيبني الا

 :؟دذ جهدز تا (81, 11-9 3774) لق امكو ةكبق ةلباقم اهناف

 مكزرل دموع دمعك ممم مدح ربح عمق طز هجع أر
 نكنسح امتار م”داجو مدرب رجح ركصر مودا دو رددح# رزجدد»

 (9,7 طااش53##) لق امكو لستلا اهب .ميقيل ناسنالل ةوهشلا هذه
 ىف لقعب اهقلطيف مد ددد) مدعو اايدسس ددحر ددؤ مك

 فشعلا عبارلا بابلا كلذ ىضقت دنع اهسبحو اهبهجو تشو
 راقلكلا بهاذم نم حعبقا سيلف اكبق هكذ ناك ناو بابلا اذه

 اههبش نم بولقلا ىقتتف اهيلع كرنل اهانيكح امك [177] انلكو

 1) 2[ سصهفع. (م»0 ناب#) 2) 2[ رخآ ىلا هأث ةدموموء. ربغ. . 3) ل[
 د ةهدعطاب درمت. 2 4) 21 28580852080. )5  2[ تيبلا لعج. 6) 2[ هع.

 7) 3[ داسفا. 8) د. ىنتح صخ# لك ىف (قاطي كقو هيدلاوو هسفن

 اجي.



 سل

 اهعيمج ذا تاّللا عينج نم بجتا ةّدل هل: نا اولقو. اينحتا

 ديزي ومو اهماقم ميمقي ءىت سبل هذهو اهماقم ميقي ءىت 1اهل

 نع ابيس الو ءالتمالا ندبلا نع ففخو اهطشنيو سفنلا 8

 نوك ببس هنا ءايشالا *لجاو ةايلوخنلاملا نم عفنيو ةميدرلا

 الا 5 هتقداصمو سانلا ةفلا بيس ىنياو ميكلل قطانلا ناسنالا

 أ (124 5377 (29, 21 ل'ث53*8) ليقي عضعب ىرت عر 2

 درج دددولا (8, 3 مقزتانا) *ليقي رخآو ماشتحا ريغب 28:
 الماح هيف تكلجوف اذه عمالك تنيبتف ةاشاح الب 5

 0 هنا ىلذ 2 ا هراضم رما 0 7 نال كلذ

 ور ما 10 (81و 3 3 ليقي كك 0 لحب

 ماينهأو بيلقلا لاغتشا نيو ؟"تاورد مرصد تبدددجر تود

 )70 ادا 4, 11 20277) لق ابك دعم الا !ةرصبلا 12 ةلدمو لقعلا

 الأ افظي هو نان“ 3: ٌبهلا هدصق دصق ني 2735 6

 دوررج ردد ع'وونز) ما5 (, 4 “قك طقف هنجاح ءاضق تقو

 :ةولو هسفنب * سك ىتح رّْذقلاو حَسولا نياو تؤالا) 0
 ا ا 570
 1) 11 هل ه6 اذهور هماقمم 2) 2. سفنلا. 3) 21 3855.

 4) 21 800. عيمج. 5) ذص طوع باك صاو ءأ دس 72328. هنقداصمو.

 6) »م. لاق ناو. ) ل1 ن5 هنا اضياو. 8) 11 نينيعلاب. 9) 2: هلت.

 10) ا[ كهيو. 11) 2[ ةّلزو. 12) 2[ 2084. سفنلا لابخو. 18) ا[
 نكست ل راثلا بيبل ننزل 142) 217 نأ



 م

 صصا1523 (13, 6 720/77) لاق ابيك هبر ىسنيو هنيد كرتي ىنح

 ريثات نم اولعاو :كللد2 )5 5ؤرر مد مدل دربدو درت

 00 ار نا هيدلوتو'انرعص: برش نأ 1عمحتلا فيفج "بارشلا
 مط (20, 1 ءازررد) لق امك ةيكمل داسفو لقعلا ىلع لامتنشالاو

 بسعلا ءاخراو مدر 85 ١١ تد2 اطدو هدر مود مم

 ةدعملا ليخ جاردناو 5 ةقبطملا تايامللو مدلا ناكحو شاعترالاو

 (933, 99/30) لاق امك ةديدشلا عاجوالا *بيبسنو دبللا سكتو

 قلل ىو د5 كرر مسموم اخ فدع ماو يع هدو
 تن» نرد ١ص” (32/33) لق امك هب آلا شحاوفلا * باكتراو

 مددودم ددح» ددألا مركز دمك تدررت تدق) ناد

 سبخلاو عفدلاو برضلاو ةراطخالا باكتراو* سوفنلا لتق ياو

 هب الا ؟ كاليلاو ليلو ةعيدخل بورض ىياو هيف الا تابوقعلاو كيقلاو

 نم امهيلا.لصي. رثو بارشلاو  ماعطلا ىلع دامتعالا هسفن دوع نمو

 حصاج رود هد 4 17) لق امك انك ام تيح نم امهلوانت اييلح

 اههنم لوانتيل ناسنالل انسح امئاو الث” 527”5 )70 زن

 ندوط اجد 278 (13, 25) لق امك ههسج ميقي ىنذلا هتوق

 كاذ هجو هلقعب ىار اذاو [116] 7طنازث 1225”0 021١|

 ثلاثلا بابلا اهتعا توقلا هل لصح اذاو ”7ماعطلا ةوهش (عقلطا

 لإ ه 5-9 - | 5 5-1
 باح 0 ىلع 1 نأ بج عاج نأ موق ىأرو نايشغلا

 4 1) دم. ىملو. 2) 36 244. داركاو تاجارخلو لمامد 8) 11
 عاجوالاو مييحرسك# هنضد. 4 1 بق لك نيسكو 0 ا

 دك ليلك ليلك ناسنالا ىحب قى تلي ركنم لك ريوجو 5) اك
 هس. 6) اك كالعالو. 7) 36 884. بارشلاو.



 الفل

 حزنت 75 (9, 18)* 23 سح ريغ نم هنلكا اهيف ىقلا امهم
 3١ هيلا تنقل ضئتقيأ ىكنلا كين ريكي نما هنا توك
 ندر اروصد دصدج ترم (0, 5 م123>) :لق ابك ىفتكب

 رانلا و مهعلا بابسا ةعبراك ريصي لب رت“ ما) صا”

 همز جدتاوربا قو, 15016 ؟انوتاقر ”فك مقعلاو توملاو ءاملاو

 ردرورب رباط رددرب مررجوم ربط جرد نركرن دصدد مارد

 مدور ربط نري حدد جزردوب مط محب ممخ ديزرت دعم مص
 ةاينغ وه ناك ناو* افيغ هل لكوي نأ 5 ىلع صحشي هنا ىتحح )5

 ١ثذدد دزنان 753 75 (23, 7 م3 ةيت ريغب ناك ىلذ ةلذب .نآو

 ترهظ اذاو زن اذ هدد دا هورم مدرج ردع صح رد
 هنوسلاجج الف والقعو سانلا رايخو كولملا هضفر 5هقالخا نم هذه

 لوا وهف اهيلع رفط ةرفاو ةعضب ىار ناو لجتحتسا لكا نأ هنال*
 امم ماعطلا نم ىلا ام ىلا هنيعو اهعفري نم رخأو هدي لحي نم
 دوت ١5 0و, 12)ببانفلا ليفني كلت: قو ةذيتا ديلف

 مدون مدان درو دور مريع روض زدج5 طدورو مع ةرمك
 هنكج ىتح زربتلل لصماتيو * معن مم»# تود 5ررد ه» ردد

 نم لونيو قوف نم هيف بصي ؟هناكو ةهيلا هقوش نم لكالا ةداعا

 مرعي مد ةعيطرو حوزضاوزت وذ هد 38, 8 ت280) /قك لفسا
 بهو (2و, 8 ؛9زنرو) لق ابك ”7ىرف ىلا هفذقي وا * 255 جد
 بلقلا ظلغ نياو ط'0اللد” ددددد ممدود مدمممص مكدب

 ا) للك اه 2 2) 26 هك | 35) 55 022 4) ضرع. 5) 1

 هنأ طمس. 6) 35 800. كبري. 7) 125 اضيا فذقلا ليتسي دقو

 .ةدعملا ليتك ال ام ءاذغلا ةرتك نم



 كك

 لسنلا ةماقاو اهتيبرتو ماسجالا وغ ببس وهو ةبيجعلا للا هل

 هركذو دركفو هكصبو هعمس فعضيف اموي موهصي ناسنالا ىرين اذوحو

 رفكيف انقو عوجج كقف اهلاح ىلا اهاوق تداع ىّذغت اذاف هرطاخو

 ىف ةعيضوم يي امنا اهلك ةراعلا ىرتو ' ىلصي ام لقعي الو هيرب

 كاذبو كولملا جارخ كاذبو ءاملا ىقسو عرزلا عضومل راهنالا نكاما

 ىوبخ اذه ناسنا لك ليقي نا لتملا ىهتني هيلاو دنِإل ءاطع

 (23, 25 مطااضنا) ليقف نا نيحناصلا هب تبغي بتللا دجتو

 ىاذكو ترودو مرا ”رمصأج مرج ددد» مددصرب « مع ممصددرلا
 لاثماو ردنا حطاودرم» جددو رمديعج هرصرت ه5, 19 2
 متي ال كيعو * سافبنو ناتخو سرعو كالم لك ناو ريتك اذه

 سانلا نيب اميف ةقادصلاو ةفلالا كاذكو هب الآ اهنم ءىت 3 ةسم

 ذيذل ةكتارلا بيط نوللا [115] ىسح بارشلاو اولقو ءقدصالاو

 دقو ءاجت نابثلو ايخس ميتللاو احرف نوزحتل لعيج معطلا
 مروؤا )7 (104, 15 هكر ل نأ جيدملا ىف بانكلا . :ةامهعمج

 ندرع ددأك نفور حمال مورد ةهازو اجود ندرس ددك
 تا اضياو الماحتم تكا لب هتدجوف اذه جلوق نتلماتف 100١"

 ةمقكن ماعطلا ةرتك 4ا ىلذو هحاقم اولفغاو هنساح ىلآ اورظن

 فارساب نايشغلا كرحتو نينيعلاو سارلا الو ءاضعالا لقثتو مثلا

 ىتح منلاو نشلا ىلا ناسنالا قلخ ريتغتو *ةعالب بلقلا ثروتو
 (ة6, 11 1087”7) م١ بالكلا نالخاب ”هبشتيف عبشلا ركذي ال

 ىلا ةرانلاك ريصي لب مرردزز دزد» م5 موز در مهددا

 . 1) 2[ 204. هل. 2) 2[ متي ةراكوو كيعو ةعيبو. 2 83) دم. هنن ةذهعانل.

 4) 16 تدجو ىلا 5) 1[ تدك. 6) 314 ةدالب. : 7) 34 71 ههدز.
 8) 31 200. ةقرحل
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 ةهليعتسال ايوص اذه ناك ولف لسنلا عطقي ميووتلا عاكرت نال

 هنالطببو نيقطانلا سنج لطب 2 هولعتسا اذاو * نيعيجا سانلا

 ةطاخملا ىياو ضرالاو ءامسلاو ةمايقلاو ةعيرشلاو :يل .لطبت

 نياو تافآلاو كربلاو رخو تايملو عابسلاو شوحولا دنع سفنلاب

 فيطللا ماعطلا ىقفي 2الآ نايذهلاو ساوسولاو ءافخلو عبطلا ظلغ

 ند ىلا نووجيلي ىتح ءادوسلا ناجمو محلا ناسفو درابلا ءاملاو

 ققوا عقني ل انبرو عايف عفن اميرث * مل ةراعلا لتفا ةاواكلا
 جنوضغبي دقو جنولتقيس ذأ نونظي ىتح سانلا نم نوشحوتسي
 دقو عئامد ةقاذا نولكتسي ىتح ةاصع ةارارشا مدنع *اوراص امم

 لق امك ةيناسنالا نع نوجرضف مكاهبلا قالخا ؟ىلا نوريصي

 ةودبك) لقوا: قاورتاو ور وربك مزن كول نر 5

 حمو رد ماؤد) دورت كم ردرواط عناصر رهدزت (60, 7
 نسح امثاو ةليجناب هسفنا اووسغ ؟طؤو) داكك حصص همم"

 اذا كانو هعضوم ىق هليتسيل ايندلا ق :لتفإلا فلخأ ناستالل

 اذه هل فلطا مارلمل لاملاو مارتل نايشغلاو مايل ماعطلا هل رضح
 حرج مد هذ م, 99 ساتد) لق ايك ىلذ نع هقكي ىتح قلخأ
 نرد مدرع اجرمرر» ريدم دج الزند ءاجرور طدد حدربط

 برشلاو لكالا ىف ىاثلا بابلا
 لكالا 5 ناسنالا هليعتسي را بجي ىذلا نأ سانلا ضعب ىارو

 ناف ىلذ عمو سوفنلاو نادبالا ماوق ءاذغلا نا ؟اولاقف برشلاو

 1) 21 ص 228. 612620. كوليعتساف, هلل. ةطتت. 86011. 2) 21 0

 3) رص. اهل. 4) 21 2. 5) ص. تهدصتس. 6) 21 ىلع '“) 21 ةداغإلا.

 8) 26 208. باب. 9) 23[ ءاذغلا نالز م. ةيذغالا.
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 00 لل 1 ىف الا اهيفرمالا "انو طاولة زج 5
 رام (122) اجرورب هترك١ (90, 0 مااودرد) لاق ايدك ولع ام

 ,اطاوررح ترمب 66, 6) لق ابك عتحطحطو عاتّدع ةربابج نم مكف
 جزل“ غتكتمو جتنا ءارعا نم مكو طرحزال اد دا د

 نم مكر زد :دددد اود ردو دو طد ريو طك مورو
 ىف* نسلظاف اهون رظنيل هنيع غفو اهرش هل تلدبف اهريخ اجر
 زك مدل هصالط تل ١5 (60, 26 3720 لق ابك هدهجو

 الا اذه لع "اينيحا تمرر وعند دروبك ماصرف

 مدرود ؛طزر مور و حنازدت) لق امك هفعض ىلع ؛اهتّدح نقلاو

 شاحبالا نياو باذعلاو باسل نياو اباطخلو بونذلا نياو ١ دنعم

 )27١2 لاق امك :دبضغب سرتفملاك هل ريصي ىتح هبر نببو هنيب

 اضيا لقو هد مدودد دروع هزدرود طموصد يعتد نب لق

 مري رددصل مكدربا كادر مذ 5 60٠١ مرت 03, 9 مالم

 000001 لدا ايذف ىبب هالك اهنذلل هك لدحر بج ولاقف
 هلل اوراتخا 7نم نيب اميف نكسي الو لسني الو يوزتي الو

 لابخل ىف درفني لب متقالخا نم هيلا هزنيو هودعي التل لاعفالا
 تلماتق ءةانيحو !ادمك تومي نا ىلا تابنلا نم دجج ام لكاب [174]

 خناف '"ةراعلا كرت ىف اولماحت جننت اجت هتكا تدكجوف دولق ام
 عسفنا ركذ اولجلا لب نلتاو رتسلاو توقلا نم هنم كب ال ام !1 اوكرت

 1) 36 204. لاز. 2) 2[ هيلع. 8) دس. صدر 26 [مذن»» !] تأكتاو

 ىلع اهمومهب. 4) 2[ اهريفاذح. 5) 121 200. 5 00. ساقكو

 ل الا. 7 26 سانلا. 8) م. ه4 35 127 مناك“,

 9) ال[ مهمه. تمد. 10) 21 800. سانلاو.. 11) 121 اولها.



 زم

 برشلاو لكالو دعزلا كو ةشع ثالث بات نويع نا لوقاو

 ةساكولاو ةويبللو ةرامعلاو دالوالو لالا ' عيجو (فشعلاو نايشغلاو

 دادحاو لقعلا ىلع ضرعا مث ةحارلاو ةدابعلاو ةيكملا ىقشتلاو
 نيباو هيف كعرلا ةهاري ام تبتاو هبيغرت هوجو هل روكذاو :اذحاو

 ميق ىلا, هنأ لوقأ 2 كعلا ىف لوالا بابلا  هقحتسملا هعضوم
 ميسلاو اينحلا راد ىف دفرلا ناسنالا هلعتسي نا بجج ىذلا نا

 اذه انبجوا اولاقف راذلا هذه ىلع 0 و 00 ءاكبلاو لابخل ف

 ا
 الذ هزعو انزحح مهحرف راصف هيلع تبلقنا لق ىتح انيع ا

 ميزو هدوررد ددزل مج 19و21 39994 لق ام ىلعو ءاقش هتداعسو

 حجر ددح» مرمكد مود مرصد ازرار طمق اذان قرع

 ناو هلهج هبلغت مككتيل ةلديج اهيف ناسنالا كيجا هلو 0

 ببلتي ناو هجاوم هضومال عحكصتي ناو هخسو ةبلغل فظنتي

 كداب فاول هدا يجرب الح 0 0 (9, 20) لاق امك هناسل 7 هطهوال

 ةبكنو ضرم نم هيلع ثدح ام اهيف ملعي حا الو 1

 طي 07,1 ؛5تص) لآق تافاآلا رئاسو نارسخو مو نكت

 داز* املكف نا١ ج5 مص ريدص عمو د صو جرد دؤحصص
 اهب ىكسيتنلا يف هلثكا املكو هشطع تنشأ ءاور * كادزاو اهنم

 هوك (8, 14/15 )3١١4 لاق امكو فقيتاوللاو ىرعلا هديب ت 0

 -صرر» عيوا دطخد ززر زود ممدرو تدددزر مادا زود م0

 1) الآ هدتن0 )2  2. 2012122. 058. 2232566. 83) آلآ 200. نم.

 4) مت. ع بلاو. 5) 11 ةبلقتم. )6  1 هرقأو. 2) 21 6غ طن. دصخوال.

 8) 21 دادزا. 9) ةذك6 ذخا.



 ام

 (2) اوه كاذ مئثايبلا ىالخا ىف لخد دقو جبقو ةنجايب ٠ ةوهللاو

 ةراهب ثلث مخ مسرب ١ مرد ”مدوطو طاجردرو مدرب مموج
 هتاوددت (4 قب رورغ اضيا اهيف :لاغنشالا نا فرعف ايندلا

 حرزر دج دددورب حرودد رج سرور حصد طمدود ترج
 ةّلعلا ىطعاو ةضقلا رخآ ىلا هلاعا نم ةفصو امو ةصقلا* رئاسو

 بعذيو هدعب نوكي نمل هفلخ هنأ ةوهو عمجا ىلذ ضفر ىف
 نربور داورورب 5ذد صرع درب ةصيغرانا (8) لق امك الطاب دبعت
 دع ايلف هدب مرجب مدربط دودو تردد عدم طرورب
 هلغشي التل ماعلا ةمييهم رئاس ركذي نا عطق باوزالا 'الا هذه

 ليدعتلاب رشا باوبالا هذه نيب اميف نلت ههيلا تك اع كاذ
 كردي الو .ةعنلا نمو :يلا نم ايش' ختي ناب كاذو. ةثلثلا نيب

 | مرو ذو هدو ب )5 انك علتمالا وه انيق رظنلا
 هللا كدشرا ىل حنس ىقو مدددد دمر دز هد مم مد
 امد امم هتملع ام ركذاو انيع '9” 7باوبالا هذه* ىئم عمجا ىلا

 نيبا مث جنامز لوط ادرفغم اهنم دحاو لاعتسا راتيا ىلا ميق لك

 ركذب اهنم باب لك عيشاو رمالا ىلذ نم اولفغاو اولا ءىتش ىبا

 عيجا ناو عضوو فلخ هل ىذلا هيف هلاعتسا همئاصلا عضوملا

 '90لا هذه نم* باب لك ىف بغار لك هكرت امم "هكذا ام عيمج *
 اهددع الوأ ىصخاف مات ىفز باتك .هل 1١ عمال ىمساو اباب (173)

 1ز دس عزطف 27 ع., ناجع لك تح 1600116 20121. 01216116. )2  هع

 602. 1. 23) الك ةفصو ام. 4) 200.3,.22ق. ..5) ه:.:2: 300 8.

 6) 21 ه6 600. 20026 هب ىصويو هب كبعي نأ. 7) 21 ه6

 باحتل هذه نويع. 8) 2[ هل جحلصي ىنذلا. 9) 34 [2ام] ةعابح
 هوركذ. 10) 25 ن4 000. عومجْما ىلذ راص,
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 امل [172] ليقي ال اذه لثم ميكحو اهموقو اهنبصن رعو لج

 هذخا لع ىا نارا 'هتلتو 5353 555 زعم لج هقلاخ هيصن

 هدف !ذا سانلا لايعا نم دحاو لك نأ ىا داوفنالا ىلع ناسنالا

 (15) لق اضيا كيرفتلا ىفو حيولا ةبحاصمك هل ارووغ ناك هححو

 نع. وعم ؛اهنما ىحاو 'لكو "ال "مر حطاب اود" بك كازا
 لب ١127١) نوكي ال اهعامنجا نال مامتلا نع رصقمو يالصنالا

 باوبا ةتلث 5 صرعأ نا اذكه هنا ريسفتلا اذه كيويو الامكو امامت

 لثم رورغ نيسفنو 737 هنا دحاو لك عطقف ايندلا بانت نم
 حااومرحز وشو مكنورغي مدرد»# تور مهازددم 28, 16 7707 هلوق
 ”نافنالا "اهلزف اثددط طبق طرود مسرد مندرح طاج (63, 1

 ترمب هه در. ىلذ قا له كَل تس كفو طنق نشل

 مم مرزر مسرع مرطدورو جوطودو مرتجو مودم مرج دو

 رثك املك ناسنالا نا هيف ةّلعلا ةانل ىطعاو * سالك )اةزرك

 ناك ام ءايشالا بديع نم مهل فشكني ذأ هلأ رثك (121) "ككل

 1227 213 ١3 (18) وق كاذ "هل. هروهظ لبق ةاذحار ىف 4؛هنم

 رورسلاو ىسرفلاب ىنك مث 218305 560١ مزنرت 8000١١ مز5 5

 اضيا ىلذ ناك اهيلا هنيانعب هليم ناسنالا لعج نا لاقف طقف
 دود و مدو5 :د5د هدم موو 6,1 لق ايك هل اروغ

 ى ةلعلا ىطعاو جدت مدد حو مرزج» ددرود ميمدج» مممود
 ةكحضلا لاح ىف هسفن نم سك س ناسنالا نال ق ام ىلذ

 1) هم0. ممصتس#. 2 2) 600. ضرع اذا. 3) هم4. رم ماله

 هلم سعد 4) 8ك هلا )5  ظل ءكنض 2206 6) 21 لع



 مريخ

 تنك دقو 32 دار مدد زرنا دددرد هه5» د دان

 ةوق اماذ وييمتلاو بضغلاو ةوهشلا ىوق ثلق سفنلل نا تملف

 (©) ةيقلتلاو بارشلاو ماعطلل ناسنالا نيشنت ىتلا ىهف ةوهشلا

 اماو ةنيللا سبالملاو ةبيطلا ماشملاو ةنسممل 'رظانملا ناسحاتسالاو

 سؤرتلاو مادقالاو ةأرخل ىلا ناسنالا لمحت ىتلا ىهف بشغلا ةوف
 زييمتلا ةوق امو ىلذ وحن احن امو فلصلاو ىفشتلاو بصعنلاو

 اهنم اح : ىيهتيأو لدعلاب نيبترخآلا نيتوقلا ىلع مكحت ىتلا ىهف

 آر .راذ هناحتماو دابتعا ىف زييمتلا 7 تذخا اهعورسف نم عوف
 ةدومحت هتيقاع تأر نا فيكف هب تراشا ؟نيييلس هتبقاو ةءادتبا

 تانالا>نم, هنآ, عيشاوحن نم' ةيشاخ ىف وا ميتيشاح .ىف تأر ناو

 ىلع هزييمتخ مكحو بابلا اذه لتتما ناسنا ىلذ هكرتب تراشأ

 صوند" (15, 33) لق ابيك 50555 55١52 ابيدا ناك دبضغو هتوهش

 هيي ىلع هبضغ وأ هتوهش مكح ناسنا ىاو 723131 ” 75١5

 دضاط وبيج ابدآ ناثل اذه ةيمستب ىتعت ناذ ابيدا نبكي ف

 (7, 22) اضيا لقو 725 طادزوب ”ضاطا (1,7) لقنامك 8

 خجابمل هنا ليقلا اذه نمّكق ىف ناو 0084 تطالد ا# ١
 اهرما ىف لعن فيك ةراكملاو بات هذه انل :بري ميكح ىلا رطضت

 كف مالسلا امهيلع دواد. نب ناميلس ميكتل تحجو ىلا لوقا
 مدرك (1, 14 لتم) لاقف علصالا ام انل لصحكلت اذه ىف ضاخ

 اود طدود مرج نريورس مدع دووم مهصررود طج ممم
 قئلاخل نال اهفالتياو لاعالا عمنجا ىنعي ؟سيل ١ 77١

 1) طن. دض»ل5». )2  1. امهعورف . . امهنم اخ 26 3) 20.
 هز معمول >6 5) زد بتر. 6) 8110161٠
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 تايئرج نا ىرن الا لاثل هذه ىلع نناكف تادوجوملا وئاس هب

 اهتايلك فيكف* ١دحاو ءىش لاعتسا اهل حلصي سيل لاعالا

 حاس وأ طقف ةراجح نم انيب ىنب ايناب ناول كلذ نف

 وه اذا نوكي امك هحالص ىكي رث طقف ريماسم وا طقف ىاوب

 بورش او ليكاشملاو خوبطما ىف لاقي اذه ريظنو خعبنج هذه نم هانب

 0000 ١

 وأ طقف

 ىري ذا ناسنالا هينيع يفي الفا جتاوخل رثاسو مدختسم لاو سوبلم او

 هل تعا .اينات ' قو "2 ىحلاو ءوش نم ولكم الا تان دك

 نأ قعبنتو !اهقالتخاو 'مسفت لاودحا 'فيتكف ةنيحلستو اا و1

 لب ةفآلا ةليلقب نيسيل رايتخالا اذه ثداوح نا [171] نيب

 هجرخاف لابخل ْق جيسلا راتخا نم ههنم ليقاف لثما امك ةميظع

 ىلا كاذ هجيخاف برشلاو لكالا رانخا نم نمو ساوسولا ىلا كاذ

 راتخا نم نمو سانلل هماقف لاما عمج رانخخا نم ٍهنمو نوعاطلا

 امك رومالا هذه هبشا امو هسفن نم ريمالا هذه ىفشف ىفشتلا

 ليقاف انهه اهمدقا ىنلآ هللا نوعب :لاقملا هذه ىطسوت ىف هنيباس

 لق امك امئاد دهيستو ناسنالا ربدن ةكح ىلا يانج ىلذلو

 بابلا اذه ىف لصالاو ترحم مصر -داسصدد (ن, 22 :اطوود)
 لكل نا هةقاكيو ؛هبك ام لع طلستيو هقالخا ىلع ناستالا نا

 ىلا عضوملا ىار اذاف هيف هلعنسي نأ ىغبني اعضوم اهنم دكحاو

 قوتسي ىتح ىغبني ام رادقمب اقالطا هقلطا ىلذ لاعنتسا هيف

 ىلذ سبح هيف بجي ىذلا عضوملا ىار اذاو ؛عونصلا ىلذ

 زييبتب ىلذ لكو حتاللا ىلذ هنع زوج نا ىلا هسبح فلخل

 (16, 32) لاق امكو ءاش ىتم ضبقيو ءاش ىتم طسبي نا ةعاطتساو

 1) 21 ةععاتق. 2) صب هت, ة) ذص 21 06686 508. 4) هز. عونصملا.



 ال“

 نإ امكف قلرتركا اريام 5 :صايرباا سدا ةدجد ماوسكم :رملدك

 (121.) مسجو نبتت ةعسرالا نم كحاو رصنعب سيل ماسجالا

 مظعب سيل ناسنالو مهقي ايركذ امم دىحاو ربع سيل رجشلا

 دحاو بكوكب سيل ءاهسلا لب شيعي طقف مكالب وا دحاو

 ليط ربدتي نا بجي دحاو قلخ سيل ناسنالا كاذك ريئتست

 ءىش نم * .ةرتك ىلع باب لك ىف انفصو ام عابتجا نم.1ىنلت هنامز

 ناسنالا قالخا  عامتجا: نم كاذك روكذم لك متي رخآ نم ةّلقو

 هناك نوكيف هرما الص هل متي ةلقو :ةرتثك ىلع ةعارللاو ةبك ىف

 ندوب داث (112,5 5"اتط) 'فك اهيلع مككف مكاشل ىلا اهضحا
 ءاهمقسف انرو اهنرو هناكوا موممد >هدد طدؤد» جركل رددص
 وع انف 75357 زل 555 (4, 26 )١20 لق امكو اميقست
 لعجا نأ بجوا ىذلاو نحالصناو هوما *نلدتعا ىلذ لعف

 جدنعو نوبسك اموق تيار ىلل وه ةلاقملا هذه ءادتبا بابلا اذه

 لوط دحاو فلخب ناسنالا ردتي نا بجاولا نا نوئقيتي مَن
 ىلع ام ءىش ةيهاركو نيبوبحل رئاس ىلع ام ايش ةبح رثوي هتويح

 هوجو نم ءاطخأ ةياغ ىف 5داذاذ ىارلا اذه تنيبتف نيهوركملا رئاس

 سرغي مث «حلصا ناك ول ةاثياو دحاو ءىشل ةبكل نا اهدحا

 كاذك رمالا ناك ولو ءايشالا رئاس ةبح ناسنالا فلخ ىف فلاخأ
 و

 د 55 هول 46 ات 5 3 ءا عج 0
 (رنقح الو ةدحاو خعطق قلك نأو دحاو رصنع نم ءفقلخ نأ زج

 1) 11 300. دع 2287. .(866112108 1221211) امك. 2) 122.

 3) ال1 اهمقس وار هلع. عد.-ورنوتلل طمفقت 66 80218 2. 20 3812. 4

 نط1 1هعازم ءم0لنع15 ل1 م2ع1ءء202 ءقل. )4  ال1 " ءمدت. 5) لآ

 حب اذا. 6) 25 ؟ءدسنس.



 اما

 ايندلا راد 8

 نم ّلقو سانلا نم 'ريثك اهيف ضاخ ىتلا ةلاقملا هذه ةمكقم

 ءايشا نم :نيقولخملا نوكي نا بجو تاذلا :سدجاو ناك امل

 دحاولا نا ىتح انهام لوقا مّدقت اميف تنيب ام ىلع ةيتك

 امو ددعلا باب ىف دحاو وه امنا ناك [170] .دحاو ىا ىّترملا

 ةليقل هذه نم طسباو ةريتثك ىلاعم هلجو هنبتعا اذا ربتعملا

 ةرارح هيف دجو اهنم مسج لك لضتح .اذا اهلك تاذوجوملا نا

 عم هيف دجو ركاشلا مسج لصح اذاو ةسوبيو ةبوطرو ةدووبو

 مسج لصح اذاو اهيلا مضنا امو رمثو قوو * ناصغا ىلذ

 لضعو قورعو باصعأو ماع مح ة ىلث عم هيف دكجو ناسنالا

 هنادجو .عفدي الو ؟هيف ىكشي ال ام الهو ىلذ ىلا مضنا امو

 ةيتك هلاعاو كحاو رعو لج فلاكل نا ةقيلخل مسرب ناك هلك اذهو

 -:ثرص ادد تط (104, 24 2”2) بنللا نسلق ام ةوهو

 ةفلتخملا ءارجالا نم اهيف ءامسلا ىتحو ماشزن مدددد هؤد ”
 ءاهس ف ىلذبو اهيصح ال ام تاكرملو ناولالاو روصلاو رادقالاو

 مص ددصو مصدد) اهددذ سرر تزن 3, 9 2199 كل امك
 باح ناسنالا ىف كلذكو نآلا ليقا ليقلا اذه ستمّكق كق نا

 (19, 21 ةقرردز لق امك نيتك كيشألا ة ناكسو ةريثك ا

 1) 36[ هنبص ةجانع. 2) 2[ ىبحدحاو. 8) 21 ءايشا نيقولخضيلل.
 4 21 500. د ه00. ريركتلا ىلعر هز. هدجوف. 5) ءارجا »

 6) 131 06 600: هملع قر 210 هذ هلل !كيدصا كلتا 4 ال انك

 1 2 اهل 11 ها 3
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 ا

 هراغخت الثل اضياو ةفلكلا مظعتو ليقلا عسنيو :باطخل ليطي التل

 مظعا نال اضياو ةدحاو لك ءارج ام انل كح ذا تاءاطلا ضعب

 ىلذلو ةةزنا“ث”لا رما ىنعا انم "ببرقلا ثيدحلاب انبولق لغش

 *فينصت 5 نوكي نأ وجبن انللو هتحرشو بنللا هيف ؛نعسا

 ” رشي ةيصعم لك ىلع باقعلا :بورض ليصفتو ةعاط لكل باوثلا

 بولقلاو نيلجتا دف ةعاجل هذه نوكت اذا ]00120001 نامز ىف انل

 ميهغتلا ليبقل تفطلت ىف :طالخالاو ةيلَل بلطل تلخ كق

 لق ىلذلو ليقاف ةرخآلا راد ىلا جورخلل ةذعم لب ةبيرق ذا

 توزر رذ ؟-صرم ممطا (8, 1 407 لق نا لكلا معن ةوبنلا نا

 نووبنتي امنا هد'طازولا مدادد ؛نهدد) 5زند اجد ارب مجد موب
 ةرخآلا باوث وه امثأ *- لبقتسم وه ىخلاو * - لبقتسم وع اب

 (8) لق امك نيهاربو تايآ هيلع جاطعا كلذ عفرع اذاف اهباقعو

 مزز مورو سابك مك مددت مامانو ةمدمواط مصرا

 (4©) لق ذا ةمايقلا ممي لبق نوكت ءايشالا هذه ناب هعبتا مق

 طردورد “حاد يو دوو هدو مخدر دعصط دود تصعد
 5 اكدحتسا نمو مرداكت -حيبملا نم ناك هسفنل لقع ىف 5

 نم ناك "اهيلا هب نولصي ام (127 7) جهمّلعو هبر ةعاطل سانلا

 ةيانعلا ىلع راع لك تحك ىذلا ببسلا اذه, ت35 *5”امد

 مداشراو سانلا ريصبنب

 تانامالا بانك نم ةنعساتلا :لاقملا :تليك

 1) 15 بطخلل 2) 36 همدز. 9. 8) د. 66مطتظ. 4) 3[ تعبجا.

 5) دم. هس. 6) ال1 2004. عاونأ. ) ذل ناحرشبي. 8) 21 نالخالاو.

 9) مت, ةانأآ. 2285,



1 

 اجد رود صدورد مدرب ددصا نحدد عدم هدو مد

 ىلا اورظنو اوجرخ ىلذ اوضق اذا * هدو5 مامصومدو دود

 اجد 4050 هلبق لق تكايح نم ١800 ١850 لق امن ىيبفاعملا
 اهك .ةرخآلا زاد ىف. ةعاط نم نولخب ال فنا راثالا تعجن م5

 حمورم جدك مع عنصدص تداوم 64 صادد5) ليقت اينحلا
 سيلفر نوبفاعملا ماو مج : مؤنزر سكر تزد

 حيلخلا ىنعا * علاح نع علقنت 3 هنالو رثالا عضومل ةعاط نوفلكي

 ناف ةامهيدحا ىتلا نيترخآلا نيتلثسملا باوج اماو انمذق ةامك

 ملاح نم نوكي ام اوعيطي مل ناذف ىرخالاو مهوازج- اف هوعاطا #
 ”ىمضي مث هنا تلقو ؟ةنماتلا ةلاقملا ارخآ ىف امهنع تبجا ىكقف

 ناو اهريغ ال هتعاط نوراتخي عنا هملعل الا مئادلا باوتلا : هل

 نجرخ اذاف انحرش ام ىلع ةلضافتملا ةداعسلا ىف جداز اهوراتخخا اذا

 اطقف ١10 ئاوب 701 :ىقي 9 انهصحنش هكقملا ىلوالا عج قاتنم 1 [١

 صيخشت نأ لوقاو فصسصولا *؛اذهب* هذه فخلأ نا ىغبنيو

 صيخشت ىلذكو وه ام داهتجاو ةعيروشو ةنس لك ىلع باوتلا

 !5 ءلك رث هنأ وه ام داهتجاو ةنسو ةعيرش لك 2 كرت ىلع باقعلا

 اهب ىتلا نيبعلا '!لصا نال اهدحا ذيل نم هوجول رادلا هذه يف

 بيرقتلاب انل _ كلصح امنأو اهدماشن رث باقعلاو باوتلا نوكي

 اضياو قداو ضمغا كك ىتلا اهعورف ىلع فقن فيكف ميهفتلاو

 1) 2 هل 2 سل تراك كرا ذ1 كدا 629 (555 د

 ام ىلع خمتادلا. 5) 21 طققء.ر دم. هند 7 6) 1. خعباسلاب ه7.

 7م. 228. 6) >>. فضي. :8) ال 000. رادقم. 9) 2[ اهكذ. 10)

 قابلار 31 مط... :11) هك فضا اما ةلاعماداز ١ 18) ن0 هك

 ىذكع ىنك 14) الك عدنطتا



 ا

 نيب دراج درو درو حاورم مدررخ مامر# مالثطرت را>انذ اص

 يهب نم نوبجتاعنو حجب ددورو درأز جر» ضن مازدا

 فيك نورسحايو ايش مرضت الف ةقرخل رانلا كلت نوروابج فيك
 00 ىف :١ نييحلم ميقب كانه جيبش ام ىلعو باوتلا ىلذ جنان

 (65, 13/14) هلوق كاذ نورسكايو نوري هف باذعلل اورضحا موقو

 حرجرجل رصد ددرر موج ددرركرج مرد ا5دمف نقر درر مرتك

 دوج دددرت مرد رددورح مرتبك صصص كدر مزج اعطال

 زرارص مود ددورو» دج دعدد دريس عصرص دج دسم

 هدادم زيا ةييرعا هنلرتتا كنك نفل 3 صعب عم عاضعب نوخغاصلا .اماو
 نا ىل عقيو فنلي م ةديعب تناك ناو هعم ىقنلا رخآلا

 رث رخآآلا ةلزنم اهدحا ةلونم تبسان *هنم نينثا .ىا نييقاعملا
 ةريخالا ةلئسملا امو ةسفناب جلاغتشاو *مالآلا نم ةعطقي امل اوقنلي

 نا وجب مل نا "لجا ليقاف ةعاط يلع لجو رع ميرل لم كو
 اذه لثم لعفي نا زاج ولو ىهنو رما نم اميلس ؟القع ىعي
 اودقتعي "نا هيلع .”هل بخ نللو اينكلا ىف هلعفل ةيخآلا ىف

 (قيرط نم ىلذ هبشا امو ةاندلاب هوفصي الو هوينشي الو هتايبوبر

 ىرخا ةعاطب بنللا نتقطنو هنم كب ال ام اذهف ةضصخأ تايبقعلا

 عب هيلا ريضملا همزلي' هضرا نم .انانكسما هل بثضني؛ نأ وهو ةيعمم

 ؟هودبعيف نآلا اندنع رهشلا سأرك وأ تبسلا مييك هل 2 ةلم لك

 (66, 23) لق امك ةعاط نم جيلخ ذر عاج هل هذكج ىشب كانع

 1) محو نييعلم. 2) م. دحاولا ةلونم.. اف. 83) 215 تناك

 م نينبيرق اهيتلونمو دم. اهدحا. 4) 21 مثالا ه6 هب. 5) د. هن.

 6) طق. 20221132. 4) جل. 8) 0004. 218.



 خب

 نيسكرشللاو راقللا امذ اوبوتي رف نيخلا رئابللا باصتاو * نوكرشملاو
 )بدا اما“ (06, 24 5” ليقب جيف حصفق نيذلا. 1عق

 باو مصوروم عبط حدررطورس ددز دد ةنزتوورت جسرحح دود

 وهف 55 طاصتمو :١88 555: اهيف ' تنك ىلا ' ئهف رتانللا باككا

 نيبغاصلا نيب نم عطقلا ىلا هجرخا ايندلا راد نم *هعاطقنا نا

 هريع هل مهت لب هعطقي م وه ناو بتي م هنال اضيا ةرخالا ىف

 عطقلاو ٌكشا هيلع ةبيقعلف بتي رل كلذ عمو لاهمالا ةهج- ىلع
 نكي مث ناف بتي رثو هلهما دق هنال بجوا نيحناصلا نبب نم هل

 لاق نافذ ةروفغم ىو رئاغص ىهف كلذ ىوس اف ءىث انفصو امم

 ىلع رمالا انعضو دق سبيلا انلق ةبوت سيلو رفغت ءىت ىابف لثاق
 رثابللا اوقوت دف مهنا ىلع لدي اذه ةرئاغصلا الا موقلل سيل نا

 نو اينمآأ لب اووفكي ملف اهدادضا لاتتماب الا اهيقوت نوكي الو

 اولعف لب اونوي رثو اوقسي رثو اولتقي مثلو ة اودع لب * اولضي *

 تاتسح هلع ريثكان هليبس اذه ني فاضتإلو ليعلاب فل
 ايندلا راد ىف اهب افاكي هذه ىلا ةفاضالاب ةليلقلا تايسلا ىلتف

 ةشاعلا ةلئسملا امو ةسماكخل ةلاقملا ف تنيب ام ىلع ايقن رخو

 ام تدجوف كنلمات ام ىلع ليقاف ضعب ىلا ٍهضعب عمتيجج لع

 امك طقف رظنلاب ضعب ىلا هضعب رظني امنا نوحناطلاو نوحناصلا

 ح:تدوح ددود ادا "ال7 (66, 24 ”10275”7) نيحغاصلا ىع لاق

 [168] اذه نم انصاخ نم ناكس اولق ٍعباذع اونيبِت املكف

 (38, 14 نيجحناطلا نع لاق ام ىلعو هلاك اورسو اوحرفو باذعلا

 1) ص. هدت.ز ه000. ىبذلا. 2) 11 هعطق. 3) 2[ بجوي اذه انلوقف.

 4) دصع ط0 3) 25 اوكحو لب اوكرشي مثو. 6) 25 مان



 اثإ

 جرو 7735 د هالو دج صيب* لقي رو >2 داس

 درب ماد )و الزلل (11, 25) لق هّنال :ابهنود 2357

 دداصو لع تناك اذار 5٠0215 عا مانت 5زر رضا رب
 ىف 2: ”زئلذ يبدن» دود صدرت طد دزرون» صج 07, 20)

 لضافنتنت اضيا نيبقعملا [167] نا ىلع لحي اممو ميقلا ةلمج

 نم مهنف رانلا حفل ىف لزانم * :مهل باتللا ىف انددوجو مبتارم

 "5 (13, 8 5!” ليقي متلتم ىفو رمجف رانلا هيجو جفلت
 خلثم ىفو ردقلا داوسك ههجو دوسي نم منمو حال 5
 اهنم هلاني نم“ عنمو 0785 79050 حالؤ 03 (2, 6 900) ليقي

 حازت مررت ١5 (, 19 ”ت»أ2) ليقي غيفو مضنتو ىوشت امك

 370 ليقي عنيفو رانلا هلكات امك هلاني عنمو كادت هز3 د

 بطلا لكات امك هلاني نم نمو 2 نيك نيب مدعم (20, 6

 نمو 27277 تاظزرا ترك تاكو (30, 33 5” لوقي جابفو

 (82, 22 37"5) ليقي غلثم ىفو ةراجكاو بارتلا لكت امك هلاني نم

 هلاني نم عنمو حددت عدد نداورا ماد» عدم طددعطا
 لوقي مايقو فعاوصلا لعفت هامكو ضرالا فمع ىلا لكات* امك

 ءنأ انبيلع امكو مددعرط رددرم# درر منن هع 21589 81,12 ١5

 امك ؟دهقاقحتسا بسحب * اهنم صاع لك لانو ةماع تناك رصم تافآ

 نزي موق ريسفتو )هونج داصز ماجؤ» مقر ىو مداودصز لق
 ها دوزررد دررععط) حذو ن6, 11 اتتو) لق امك انو ىلذ
 راقللا ليقاف باذعلا اذه فحسي ىذا نم عساتلا باول امأو

 1 14 هددت 2) 11 ممتن مانع. 3/1 200 وكذو كد 111

 2. 205 1. 8. 4) قل 082. 5) 22. نم. 6) 11 مىطسقب.



 بهذ

 508 جيف ليق نورخآو تدلل ةصوغطم ددددل رامدت صاف
 مط نورخأو ةززر 5دصد راد جانثد اداطر# مالا (66, 8
 خلئسملا امو و٠ حازتسد سيعح ذر تحرص دزند (30, 8

 نم عوفا نأ ىرأ ىتلت مّكقتملا لوقلا اذه ىف اهباوج لصا لخد

 نيحناصلل نا ىلع لحي امم ليقاو عورف ةعبس نيلضافتملا لصا

 هندجو هام مت لقعلا هبجوي 2ام الوا* لضافنت جباوت ىف بنئارم

 رون ”ةيناي لضعب :ىلؤالا « ةلضافتم نئارم' 7 هركذي بتللا 4

 حدأج مصدرا مراه هدفطط) ديف لق سمشنلا ةرون ىلوشاك*
 دل (105) لف 5 عم هل نوكي ضعبو 70716 ترد دز مد

 رونلا هل تبتي ضعبو 75821523 045502١ 0010.) لاق امك اهعاعش ىف

 جددي زد 778 97,11 9”8ط) لق امك ”هيف سورغملا ءىشلاك

 حاتدان 5 (18, 9 ؟ت0) لق امك رونلا : هل كياوتي ضعبو

 هيف ليتك امك ىللطالا "9 يح" ءاعضك "ون "وكي ؟ضصغبوأ اكل

 نوكي ضعبو زث”مدرت ددرد ددرج» حنجددوصتجا 02, 3 هدد
 ١012١ (010.) لاق امك سمشلا الخ ام بكاوللا رونك ةرون

 ملل روك وفا نوكيا ضعبو كرا 82100 53د 55
 :مكوزو تروزرت مرلانو 7١57247 (5, 31 25”*تذ7) 'فك سمشلا

 ةكمو ارون 19 اولغ ناك ئخلا ”512 "5 515 جو نم اننلع اكو

 711131167720 -535753) لاق انيلك تود مناك ئىذلا 00

 1) الط 200. نيب. 2) 11 566ا12083 11 51 3) ©). ركذت.

 4) 122. 5) 121. 5. 6) 181 هدد 26) 2. ها. م11.

 8) دس. ىل ل 9) الك رون. 10) رص. 66 ال1 تمططتتل.



 رك

 اهباقع ةئيس فلا نا امكو ىضقني ال اهباوث ةدحاو ةنسح كاذك ا

 باوثلا نا الا :ىضقني ال* اهباقع ةدحاو ةميس كاذك ىصقني ال

 لك لاح ىناق ليع فلالو دحاو لعل ناد مرس امهنا ىلعو باقعلاو

 وا رشعب وأ ةدحاو ةنسك ىلا ىف هليع ردق ىلع نويكي دحاو

 هنا الا هب ىلا ام ردق ىلع باوتلا ىف  هنلاح تناك فلاب وا ةئامب

 ةحارلا [166] ؟ هتعن رادقم اموق رادلا هذه يف دعهاشن امك كبيم

 نك ىل كلذ عم ميقو* نوبرشبو نولكاي كلذ عم *موقو طقف

 كلذ عم ميهقو ةرخافلا بايتلا نوسبلي كلذ عم ميقو 5نوذكم

 ةاداحلا قالليقل موق ةرخالا برادا ىلإ كذاك .:ةليللا تدارملا :نوبترب
 (36,-8) هيف ليق موقو مدا زدز» كنود تا 0و9 حداودرد)

 نورخأو ل203 )ا )75 (9) نورخأآ ممقو "1١60| 5 طيد

 تاب هدصزا () نورخآو صاانومرو تدع ندا (ق, 4 تهدد
 ” دل دعجللا نادم :ىمع مكوك 6:ةردورد زد ةددكترد
 كاذكو اج ررص» حادطزن حاقد (6, 2 ”>ز)0) جيف ليق

 يف هلاح تناك ؟فلا وا ةثام وا رشع وا ةدحاو ةئيسب ىلا نم

 هذه ىف كهاشن امك كبوم هنا الا هب ىلا ام ردق ىلع باقعلا

 نورجج كلذ عم موقو اسبح نأ عاباذع رادقم اموق رادلا
 عم ميقو نولجلجي ىلذ عم ميقو نوديقي ىلذ عم موقو لابخاب

 عباذع ىف لبق ميق ل اذ قا كادك جلوي اب نوبرضي ىلذ

 اجرب ددروت دد طرر ورب مودع اطول مقر 2 مهر
 15م5 هاون از) قرادد ؟5ظد) جيف ليف رخآ معو "دقن

 2 د هد 2 اخ ملاح. (35) سب عتحار. 4) ممرطت

 عمو مم م5 ةنقموعأت طصصتطت ؟10عططاتت“ “ )5  15 هدم. 6) 1[ 200. ابك.



 اراك

 لق املو تام )50 أذ صالز دز) (49, 20) اضياو صال 20د
 33 (29) ليقب هعبنا ١١رل" 87 كملرونل مكك مضنخلا (102, 28)

 هنأ لوقلا اذهب بجمواذ 15١) تاو حريد») دزددزر» -:ددرر
 نيجناصلا ءاقب كاذك هل عاطقنا ال مثاد هءاقب نا امك معو لج

 نا زاج امك لاقف انهاه ضرتعم + ضرتنعا ناف هل عاطقنأ ال مئاد

 نوكي نأ اضيا زاج ةياهن الب نامزلا رخآ ىف هعم فلخل ىقبي

 نيب قفلا نيبا ىلا ةياهن الب نامزلا لوا ىف هعم لبي ل فلخل

 الب هقلاخ عم ليي رف فلخل نوكي نا لاحتسا امنأ ليقاو نييوقلا

 همدقن نا :بجي لوقلا نم هراوطضالابف عناص لك نال ةياهن

 انلوقعب هان مهي لكف 5 هعناص همّدقت اذاف ؛ كاذ هعونصم ىلع

 رخآ اموي هبيقبي نأ ىلع ارداق اضيا هانف هيف هيقبي نا ىلع ردقي

 مهي لكب كلذ ”لصوي ؟لازي ال وهف ىلذ لعفي هنأ نمض اذاف

 هغوسي لب اذه نم ايش لقعلا ركني ال انقو تدقو لكبو اموي

 ال لوقلا اذه لوقنف ىولخملاو فلاخل نيب 2 لصفلا اف لق نف

 ىلأ 5 ٍساننخل مسُنلو حورلا هبشي دى ىاو هنع باول (قحاسي

 نمم اهب ىقبي ةيقبت ىلا ٍاتخل ىهنملا روماملا فّذلتملا ناكمو نامز

 هيدي نيب وه امناو اههبشا امو اهلك رومالا هذه نم ىلعا وه

 -ترواو حزز570) ضن ام ىلعو هل «دّكجب ام ىلا هسفنو هنيع نمك

 عباوت ىواستي له ىو ةعباسلا ةلئسملا باوج امو 2012”

 ىصضقني ال اهباوث نا امك ةنسح فلا نا ليقاف لال ىف عباقعو

 1) 215 " ءهمد2]. 2) الآ هذصو 916. 3) 121 هعونصم مادقنب.

 4 21 اذا امأاو. 5) 11 م. دعنصف. 6) ط١. 06.215 لزب. 5 آل

 لكي هل لصي. 8) هارةوه2إ[9 1.



 انك

 فبي م لوون ال متتعنو عاطقنا الو ةياين الب مهباوت لعج اذا

 1ىف اذه ىرا ىلاكف ليقي الثاق لعلو رذتعي نا رذنعملل عضوم

 باقعلا ىف اماو ناسحاو ةداعسو ةعن وه ذا ىضما باوثلا

 هنافص هبشي ال امو ةوسفو ةجحر هكرن هارا ىلاف رانلا ىف كيلختلاو

 ابيغت بغي نا بجو امك هذا غيلبلا لوقلا اضيا اذه ىف ليفان
 بيهذ ال ابيت : هبهي ا بجي ىلذك هنم رثتكا بيغت ال

 رثو ةةظنس ىتثام وا* ةنس ةثام باذعب عبهر نا * نال هنم رثكا

 ىلذكو ماتلاهل ةنس فلا اهلعج ول لوقي نا لئاقلا نكما اورجزنب
 ىلذلف هاهوغبفل ةوبر ايلعج ل ليقي نا هنكما نيفلا ايلعج ول

 ىقتبي ال ام بيهزتلا .مظعاب بهر نوكيل ةياهن الب باذعلا لعج

 جا مم اكبقي منو فيويختلا رةكاب ةفيخ املف لحال تنع هعم

 هربخو هلوق ىدصيل نلو هلوق بّذدكيف هب مدعاوت ام فلاخ# نا
 اوضع منال [165] عيلع ميللاو باذعلا راد : جدتخ نا بجو

 ةحالصتسا باقعلا كيباتب هكصق ناك ذا ناسحالا هلو اوبذكو

 ىتلا ايندلا راد يف ىلا ءايشالا رئاس هبشي رمالا اذهو ةعاطلل

 ليللاب برك ناب ناسنالا ءاطخ اش ريصت امئاو ةكح وه ؟اهقلخ

 ىوادتني نابو هققو ريغ ىف ماعطلا (102) لكاب نابو رَّمِب ىف لزني نابو

 هنا بيتكملا نم بابلا اذه ىف ليقا مث ىلذ هبشا امو رضي امب

 جارت حجار مساج حاجوب 021 وطول! هالوك نم لوا كيوم

 صاصإلا (16, 11 ح”جكصر اضيا لقو مادرر ميمددأج مووددط

 1) ل[ هد. هذصع. 2) دم. 78025» ليلق خيرلا ريتك. 3) 1

 اددهن مثدديتي. 4) 216 هنالل 5) 26 هدم. . 6) 2[ اهيعرفلل. ) ا[
 000. ةوعدس0ه دصفتان ىلا 8) طل. هقلخ ىخذلا.



 كيا

 اذه عبط فالخو ول اذه ريغ امهنيب طسوتملا وبلد نا ىلذب

 ةعبارلا ةلئسملا باوج وه ىذلا نامؤلا نوكي فيك اماو ءاوهلا

 نيتيون نوكت ال ىنعا هيف مالظ ال رون لك نامز هنأ ليقنف [164]

 هجو ناك امنا راهنلاو ليللا نال راهنو ليل نم بفقاعنت نيتبون

 لاقتناب نانوكي عضوم ىف ضرالا نم سانلا نكسا نا ىف هيل

 ليلو متقرطو خشاعم ىف ١فرصنلل تراهن نوكيل اهتكرحو سمشلا
 راد هاماو كلذ هبشا امو دارفنالا ريبدتو نايشغلاو رارقلاو ةحاولل

 نع ةلاحن ال اهيف ىنغتسف اذه نم ءىت اهيف سيل ذا ةرخآلا

 امنا ىلذ نا .نينسلاو روهشلا عيطقت ىع ىلذكو راهنلاو ليللا

 كلذ لاقام امو ضرالا تابنو 0 باسحالل ايندلا راد ىف وه

 اهيف هيلع نوكي هيف ةمالع 28) نامزلا نم ام ةعطق الآ مهللا

 ة اه تلا :ةسئاسلاو :ةسماخل . نانلتتسلل :اما.. نيباش امك ةعلط

 ىلذ ىف ملكتا ىف نيبغاطلا باقعو نيحناصلا 5 باوث كيبات بوجو

 هتعاط ناسنالا ىلع هللا بجوا امل نا لوقاو ليقعملا فيرط نم

 بيغرتلا ضعبب هبغر نأ هنال بيغرتلا لضفاب اهيف هبغي نا بجو

 نم رثكاب ”هبتر ول *نا هلعل ليقي نا لئاقلا نكما هعطي رو
 ىلذ حرشو رذع هل فبي مل لكلاب هبغر اذاف هعاطا ناك دق اذه

 لاقي نا نكمملا ىف ناك ةنس فلا نيجلاصلا باوت ةلكم لعج ول
 ةثالت ىلذكو نيفلا ىلذكو اهرادقم ةلقل ميق هيف اودع امنا

 رخآ رادقم هقوف لقعلا ىف كدجوي دق دودحن وه ام لكو فالأ

 1) 2[ ٍهشياعم ىف فيرصتلل. 2) دص. امناو. 8) 36 هغ 004. اهل
 مهذصو هيف. 4) >ط. ىف باوج اهل ىتلا 5) ذم. هدص.2 .6) الك ةال

 ") 25 عورنرب 11: . ضر 11 كلما
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 راذ اماو بسكنلاو ءاذغلا ىلا اننجاحن اهلك لوضفلا هذ ىلا رادلا

 1 تابنل الو ضايرل ىذعمض الف نش الو اهيف ءاذغ ال نا ةرخآلا

 هبشا امو هذه نم ءىشل الو ةيدوالل الو لابجلل الو راهنالل الو

 مل فلخ طقف طيح ركرم ىلا ح دابعلا ياتكج امتاو ىلذ

 5” (101) 585 ١5 هلوق ريسفت هبشي الو ءاش فيك

 هد ارلا هوت سرس نهدروا سا (ندل# ازا ار ريسفنل “5

 دق هناكف هنامأال 720001 ناقو ىف كاذ نال “تت مدا

 00357 ١3 (18) هدعب لق هنأ اميس الو التم ايندلا عل دلج

 سدقملا تيب قلخ ىدتجج هنا دري و تاتا صن 5
 مزن 2001 شال 5# ١3 ليقلا *مامنل سرفلا هل دّديج امنأو
 جقلخ دق هناكك جاتو مدزا ماجر ردد ثددد روب ددرب درر

 ىف وع نأ 575757 5707 5843 ١5 هلوق اماو يزف نم اقلخ

 ىتاليؤ دابعلل ايهقلخ ةقيقلل ىلع طيحو ناكم وهف ةرخآلا راد

 ا (102, 6 51 قام رش امك .طببو وثكرملا اذه

 0 درو دردورم مدرك 5من 3 ىمزرملا مدون 1

 ١ .٠ 5 . 5 5 55 5 5 م

 نوب ىدلا ءاوهلا اذه لجا نم اضياو ةيد نوينكسي د ناكم

 انجوج ام اننادبا نم بذجي هنا انل مص دق نيتيشاخل نيناع

 . 0 اخ قبلا 53 000 ءادعلا نم هلجي 0 ىلا

 03 نيتاه فالخ ناتيشاملل تناك اذاو ءاذغ ىلا 0 انج ال

 0 ضايولل مط تاينللا - 2) اك اع

 د 11 وطرد 711

 نالا 3) طص, هنن 81
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 هل لاقي سدقملا تيب ةرضح داو 'ىف عضوم مسأ وهو ”صقرت

 3 635:53 اًضيا مل .لاعيو 63 13 835728111(, 32 578357)

 نأ ليلخل لتملا ىهتني 858 * ناتسب ىلاو (15, 8) زا777' رفس
 صقرحتت عضرم ىو ١2055 زدت ردزن )5 (9, 3 !ريا) ليقي

 مد دكا فر 18 73597 لق انجبت ” نييرستل لصملا ب2

 ىق ذا 5'«دانرج موردت عاوزود مدرد» داود :طدأ مزودد»
 ىف ليقلا وهو ةتلاتلا ةلتسملا نع بيجاف نيتيهاملا [163] تنيب

 كب الف حاوراو ماسجا سان # ذا نيبقاعملاو نيباتملا الرام 4 تاكم

 ياام لب ول ناكما نحل

 ليقلا ىلا عفدت فلخل ةرورض ليقلا اذهو ؟هيف هنكسيو وع, لج

 ابيرقت * ةاضراو ءامس هتهس اهنلل هنركذ ىق ”بنالاذ كلذ عمو هب

 1020 هلوق كاذ *اضراو ءامس الا ىهاشن سيل ذا انمهف ىلا

 ديب مورجحم رصرجما مهسدصح طوورح تعد 2 ,66( ١5

 م0١ ىف ةيكلل هجو امو ريركتلا باب ىف ليقاو 710 20١

 نيباف ميلعملا ناكملا اذه ىف عازاج المو تصدت ركب طاحت

 0 كالا ىلع ءاذغلا جاو كنا ااننأ ضرالا هذه نا لجا نم

 ىفسل 11 عضاورو راهناو نيتاسبلل ضايرو عورؤلل ضاير اهيف ىلذلو

 52 اهيف ىراكصو لييسلاو راطمالل ةيدواو لابجو '*تابنلاو رجشلا

 هذه .ىف انكجخحا نيلتاسلل تاقرط اهيف زوافمو 13ش ىلا ىعارم

 1) ط0 هدم. 2) م. ناتسبلاو.. 8) ا خسشل ف4 4) 135 تنس

 ةملع. )5  الك قيرح. 6) ال اهيفو 0. امهبيف. ١ 0) 222 كنللا

 8) 22. 6 ]لآ م2312. )9  122. 0132. 10) راثالا. 11) ةزعصتح

 قمعوكلم طلق 70ءزق ه6 0هطقءاننهر الآ الاظ»لل: )ل. عضاومو 262

 290). 12) 25 منغلاو. ' 18) 3[ شحولل.



 اال

 (10) هل لق ىلذكو ءاذغ ال رونب نيحناصلا ةويح هيلع سيقنل

 ردود طدد دريددر ربط دور مييطور مدرع دصرن طذ درد
 صادرراوا (64, 3 جازن») نيخاصلل هليقك اذعمو 50357 ادد

 ممرر» درجاول» حدجارب مردربج ربط ردن درويبص عبط درس م
 0 نا ايكان :نيرلخللا < نيبفاغلا نيجا كيك امو ١ هدوم

 ملاابلف هب لتمنف ىلذ لثم ةلن نم مكقت نم ىف دجن ملف

 (66, 24) رافكلا نع لاقف اصن باتكلا هل دلج ىلذ لثم هدجت

 بجوي ليقلا اذه مددرد نبأج وو صروح عبط عدربطرم د

 ىتح راوملا رثأ ىرس فيطل ىنعمب عاماسجا ىف هحاورا ظفح نا

 ظفح نا اضيا ميقتسيو هنولينجو هل اباقع مثوملا *نوكي

 رينلا نوكي ىتح فيطل ىنعم قماسجا ىف نيباثملا ىنعا 4 ةحاورا
 نأ الا نيقبي هب ىنلا ىنعما ىبس ةيثاد ةّذل هيلا لصاولا

 ىف اهنم دكوا نيبقاعملل 5 ظفادل فيطللا ' ىنعملل داقتعالا ىف :جانلل

 ةليوط ةدم ناسنا ةبيقع تدصق اذا كولمل نأ ىرت الا نيباتملا

 تبوقع هيف منت نا لبق نم ىلهي المل بارشلاو ماعطلاب : هندعاعت

 هلالج لج فقلاخل هاماو عبطلا نحت نم ىلذ نيلعفي امن جال

 ىمس امتاو ماعط الب ظفحو ىقبي 7 عبطلا قيف نم هلعفيف

 ناتسبلا ىلذ نم لجا ايندلا ىف كجيوي مث نأ )0 ١) باوثلا
 هاهس باتذلا نال 2379 باقعلا ىمسو مع 58674 هنكسا ىنخلا

 1) 25 امثأاد بقاعملا ه: تلخملا 2) 322 نجيإ 8) 36 208. كل :

 هيليتكجو. 4) 15 ىنعع نيحلاصلا 5

 6) 22. امناو 66 هلعفير الآ د طقفتع. لغفي .هتان. .5) 25:
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 5) الآ نيبقاعملا باب 2.

 ىلذ لعفيز: هل. ةسصمأ. م2260. 8) 121 هج.
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 اان

 (91, 11) اضياو دارج ميكر دكتوند مام حاط كدزن 0 ,36( ١5

 03,9 طعرد) اضيار مصورون دج هوو مددايز رد دب

 (39,30 357585) 'لأقو 1 مان ا وك 00

 اذع لثام امر حصد دريد دامك“ مصر درو دوز ددوسط
 مدررر أو )557 6951 (1, 31 ”"] 00” باقعلا ىف ليقتو (100) نفلا

 (83, 11) اضياو مدد مرو ركص» همدر» ددزردا هيدا اطرد

 (206, 11) اضيار مداودويد سره هدددد عبد دوم سوص دددص
 دردسوعو دز ه5 (30, 33) اضياو مازدوعل د5 تاك

 سرع ممدحم دمحم ممررم ردات "كرد رود هر مموص
 مادر# تريح درصطو مدن طحت ١5 (5, 34 37008) اضياو ١

 حدر درا تددز ماج حده (22, 20) اضياو تزن رت

 :ماجدربد» دوور م -نبزج 53 (20, 20) اضياو اثناه 704

 حمو حازتد طرر هوو) منبام جتازدط) اضياو موز مط توف
 29 حداجرسو مدور 5215+ (140) 11) (اكطناو 1 ك1

 ضيعت فيك د لع لا نييفلم ليرحلا . نان يلد يضل اس ا

 ىنذلا ”31) ”5 572025 هل انلتم امثاد 1ماعط الب سورو مسج

 ماعط الب تاعفد ثيىملث ةليل 40و اموي 40 '”طالم 5١" هللا هايحا

 مازرددالا 60١ ةازتددلل " هز 5 733” (34, 28 صانتان) لاق امك

 رونلا هتويح هميقي امثأو مرحزب عط حوصل طدوج عج حمو جنو

 مبا ”تتزتا قوز قف "ابك هيجي ةعب اسكو ة هللا هقلخا ىلا

 انلوقع ىلا "ابيرقتو ةيآ ىلذ لعج "د5 10 ت5 5275

 1) 21 ةتموةه1. بارشو ن6 600. 2) 21 روسنسلاب هنوبح نك.

 3) 11 200. هل. 4) 25 كاسكو. 5) 81 ه5 د. قمصتط



 ما

 فرحتاو نيحناطلل ال نيحناصلل ءىضت ىهف ةئيصضم ةقرح رانلا
 0 21-10 "ت14 55) بابتلا ١ ضن ٠كلذا فو نيخاصلا ال .نيخاطلا

 حور طور مرج طد دج رزدد دررد رمد حرص مرد د

 وج مدا ممدرل در مدد حرج حصر مدل ند مرصد

 مدح دورع رطل دج جازنسد ةمطاقزلا ١ مددا#» تو م

 نأل سبشلا ىلعفي :لقنم ام نوجا هامو 3١ مداورد مزود

 903 5007 'فك نوكي اهب ةرعابلا رونلاو نوكي اهب راهنلا ويح

 ريشت ةغللا نا ىرت الا دحاو ءىت نم وه 5707 02 ىقو

 8١55 هزن 5 (19, 11 85١" ) ليفت ذا 8)' ةظفلب سيمشلا ىلا

 ماك حقد 143 735 (9..010) اضيا نكلاقو 724375

 ةهبشم معو لج فلاخل اهتدك هنيعلا هذه لصاف دهر

 اهرح سمشلا ند قرف سمشلا نيبو :ةاينيب نأ الا سمشلاب

 ةردقبف نيعلا هذعو رخآلا نم اهبدحا زامني ال ناكرتشم ةاحرونو
 نياطلل اهح عمتججو نيحناصلل اهون رصحني هلالج لج فلاثل

 بجو رخل نم ءالوام هب ٠ ىقوي ضرعب اماو اهب اهصخب ةيصاخ اما

 ىلذ لثم لعف هانيار كفو برقا ىناثلا داقتعالاو ٍءوضلا نم ءالواع

 دق ناف دما نع ضرعب راقكلل ةملظلاو نينموملل رونلا زاح رص

 باوق ١٠١بتنللا ىهمست ىلذلو 70ليقاف ةدعاقلا هذه تعضو

 ؛ارط) باوثلا ىف :2اهلواف* اران نيحناطلا باقع عيمجو ارون نيحناصلا

 ١" د8 نصنس < هز نكو دز اا انهييبش 4131

 5) . رهابلاو, 2[ اهنم. 6) 25 800. ىتلا. 7 د. امهنيب.

 8) 36 2034. مصدد» ح ناتبنم. 9) دسم 7. 10 25 800. ن كلا
 11) 9[ 04. عيمج. 12) 25 ليقث امك.



 ا

 "اه

 افايكلا ءينلع. ةعبج انتا نأ لوقا ةرخالا راد ىف باقعلاو باوتلا

 تلق امك نوكي ام مكحا ىلع *ليوانلا ليتك ال مالكب ' الوقنم

 ليقف اهتيكحاو لوصالا هذه تنيب كدق فاو عوشلا يسن ىف

 هاه نأ ةاعيمج سفنلاو كسل ىلع باقعلاو باوتلا اما :كلذ نفي

 ىليملا هللا ىيك فيك قلدكو ا ةتنيتو هنتحش كقف دكحاو لعاث

 هتنيبو اضيا هتكضوا كقف اههسجو سفن لك نيب عمجب فيكو

 ىتلا كيكشلا ”ىع تفشكو هب :ككمسملا فاس نع تابجأاو

 هوه ام رش ىف انهه نآلا فخآ نا ىغبنيف هيف عقن نا اهلعل

 و 9 نوكي ىذا ناكل ” عضو ىفو باقعلا ةوح امو باوثلا

 نيب نوكي "لهو ند عتباقعو جباوت ىواسني للهو نيبقاعملا

 ضعب عمتجي لهو مئادلا باقعلا قكحتسي ىذلا نيو لضاغت

 للخ وا ةعاط ءادا جبر يلع [116] لجو ضعب ىلا نيبقاعملاو نيباتملا

 معوازج نوكي اذ ''امف هوعاطا © اذاو هنيصعم رانخ» نأ زوجك

 ام لمك كقف دحاو دكحاو يرشب ناعم »لا هذه ىلع تينا اذاف

 باوثلا ةيفام فيرعتب الّوا '* ىدتباف ةلاقملا ةذه ىف هيلا جاننجإ

 اهديزا ىتلل ملقت اميف افرط امهنم 7* تيكذ تنك كقو باقعلاو

 اهيفلاخ نافيطل ناينعم باقعلاو باوتلا ن دا 0 اسحرش انهه

 بسح دبع لك ىلا امهنم لصويف ةازاجما تقو ىف زعو 6 5

 :يصاخ يشتت نيبع 2و اةدحاو نبيع نم اعيمج اهو 14 مقكتسم

 1) 2[ 00. نع. 2) 11 ليدبت الو ليوات. 3) م. همردتس

 4)" مم. >2. :ا5) طع متع )١0 ل1 خيفاما 2) ا 818 فضوت ةراش
 18) 2[ تحرش 7. اهنم 66 اهديزا. 14) 21 هفاقكسا. ناكملا..1179) م. ”تاوتلا.( © 10) 20 2: 711) متاع.“ ١ 1) ها رشم
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 مسرع

 مدد رمجر صرحا ميرو مطت مصور ربط مزجدرم ربط دد »ع
 مرد موحد رطصتدنزرا ردنا مدجددال مم .مدحا

 نايبو حرشب نيخاصلا باوث ةيفيك ىلع :دوعاسو 703732” 05

 باوت كقتعي ال نم لك نا اولقن فيوشلا لال اذهب ىكسمتلا نمو
 ةرخآلا راد يف باوث هل سبي نيلقانلا قدصو 753لا ليزنتو ةرخآلا

 ماجزجا مك, 1 دتن5) 9 جلوق ىلذ الص هلاعا لك نا ىلعو
 رع عدصروس مصرع »رع درمرجم مدرج ماججرباط ماوص حجج مص
 سانلا نم رفن ةعبس اوصحاو ج07)تاو8:1 عادم رد مكاص

 اموق اودسفا عننا لجا نم ةرخآلا راد ىف هل باوت ال نا هل لصح
 كات ءودسفا ام اوحلصي نا عنكم رثو هللا ةعاط نع موجرخا

 حاؤرم مرج ردع مروركم مزرودرلا ةادارد جواجزت نطن.) جلوق
 ممدمل ديرما ندد زد ةهزدد» مهدؤرد مدبزوب مدد مطر

 نيح اضياو از0007 جورطاموبا روحا مزرؤد مدوردم مزن
 اق طاودط.ى اويحبص . 8/8837 ءايبنالا "نع :ةاروثلا ؛انل .اوبجرت
 مك" (33,21 0257”2) اويجرت ذأ *هسورتو 15317 ”” 5725 ءابحاب

 ورح دروب مجد معصصدمد طددص ننق دز مسد

 اضيأ اوكصفو :3د ؤهدودد مدد مدقد مهد مصدوم»عد
 اولاقف طرد» اجره )دررهج مل مطتفل 0) عالدص ىف خلا زيك
 ميجارت اماو ”ال' نيج مردود مصر مدكور تمد د ص

 نعبو ةرخآلا باوك *نم ةةلعرسب ىصح< ال ام اهيفف 880'5تالا
 | راالاول افوتكللو ليقعللا داوم, اذلا اهي تعطيت ام ىحرش

 1) صصص تزال. )2  22. 5مل ندا. )3  الك هده. 4) لك ََح وش

 5) ا[ زص سصقنع. هذ



 ري

 جاحيتحالا ىسفي امم رخأ تاليوات هذه ليتحت اهنا ناط .ْنظ
 بجوا دق ذأ نخظ اهك سيل رمالا نا هل انيب ةركالا رادل اهب

 لقغلا ىف ام ففاوي ريسفت ّلكف ؟ةرخآلا رادلا ىف ةازاجملا لقعلا
 دسافلا رسكنملا وهف لقعلا فلاخإ ام ىلا فرصي ام لكو ميك وهف

 عساو هيف رمالاف ليقنملا امو صوصنملا بوتكملا لثالد راصتخاب ه«ذهف

 لقن لوقنو انوع هيف ءاج امم ركذن انلت هتيلك تابثاب طاح امم
 لتعدك قتلا قتع ينقل "للعنف زا "81 ةيبقا انا
 حلصي امب هيف كلا لكشتي نا ىغبني ىبخلا ىلملا رصق لنع

 جلوق نم يصف اذهو ناطلسلا ةرضتح ىلا رصقلا ىلا ليخدلا لبق

 حاجرررد درود هجردوط مورد مم مارس نوب دم مدد
 ايسلقو م”اوددامو ردع هدد دردندوذ تضارب ردصح مدد

 ةخآلا راد عيمج نم عفنا اينحلا ىف ةبوت ةعاس (ط13. 17). اضيا

 ردك نم سفنلا ىلع لصحخ ايم هنا انخرش امك اهيف ةبوت ال ذا

 ةعاسو ةبوتلاب الا هنم صلخب نا ىلا ليبس ال ايندلا ىف داوسو

 سوفنلا ذأ ايندلا ةويح عيمج نم لضفأ 00 ادق دخار

 زنا 75١ انيب ام ىلع ةصخاش اهوكو ةعلطتم لن مث : عيلا

 حاجررربو راسو مرد حاررد مادو مههزرمت هدحوصد مجرب

 هج طدرد ردد مؤتزتذ مرج مدوك مدرب دره طمو' عدم
 رونلاب اهيف ةويخل امنأ ةرخآلا راد نا اضيا اولقنو 7 حاجات

 الو لسانت الو نايشغ الو بارش الو معط ال كلذ عم سيلو

 باوث امناو [160] ايندلا ىف ىتلا رومالا رئاس الو عيب الو ىرش

 دكر 5 ضاخقختر ةنيخ كلذ حب لج فلل 0

 1 رص. مداد د (ةيناث)ت. 2) 1. اهيلأ.



 مر

 لكب طيحو تزل” معطر دز" تان (35, 12 2724) اضياو 8

 ىف بدللا ' عاستا سماخل لصالاو ريتاك حرش اضيا هذ نم ليف
 ىف نيلاق هعنصي امب ناسنا "لك ىفاكي لدع مكاح لجو وع هللا نا

 نووو رددح طد دد رطررو حوض رص مور + مددد) ىلذ
 اضيار 5 ندد ب 0 (145, 7 هطاواولا ابنضياو [159] 9١

 يووم مكرر دثمد نوددأ رردد حوب» مؤرربط 5 4, ةروز

 حالت دوز 70527 (119, 91) نق اضياو 20795 هدم
 اطورو) اضياو ام :ددد زر درودزت دذ موب 21 27084) اضيأو

 صصاج) 057110 م53: ايصياو جارأ ووالد و1

 اد حرم 5 (19, 14 5تز) اضياو د١ دود ؟ددودد امج
 نايب ىوسف ّلك عم ىبطنيو مون0د 83: ماتعت ههزند
 يف لف ةاجبلا بعام هللا ىو ريف ساسلا لصالاو ريثك

 حررت مددزت ت١ قر ؤددرت 5 م١٠ تلد (, 14 جادقال)

 حودد مذ نقر اذ١ جتازرد ددارج» مدربكط مدعحت نجر وصح

 حوحدصمح قر 1 “ مددرت مدد حماجايدأو زود نط ددسن هر
 نود رصتخأ رمش هذ ىم قوسف لككو 203 عبط 501

 300 .باوثلا ةيهست عباسلا لصالاو باتكلا يرش لوطي الثل هكذ
 2“ )107 (5, 26 35”2) وقك هنم نويعنجع نيغاطلا ناو

 دا دد حد 81, 20 م:ودحز اضيار مار مددووأل مدا

 درب 50١ مذ ١5 (8, 19/15 طا 70) اضياو تءييجأو صودب دوررب

 ددنا كدوارو دربج» دورع حجطربس دريجحط هدد مرج دروب

 ناف حورش اهنم ىوسف ٌّلدتو ص١0 دم ماد زجاج مدح ماو

 1) م. لاصتا. 2) 90108 ةهوتيوتق 09هو4 ذه 1.



5 

 0:1 اجحيجمككججج ةخح م 117101010 يي ل

 الالإ

 مالك 1 ىوسف لك نبخكأو ةرخآلا ةويح ىلآ اهب اموي نأ بجو اهيف

 هللا ىحي نيب ىاب احناص ارخذن نا فيرعتلا ىناتلا لصفلاو عساو

 52500000 ,اطزررد) ىلنذ ىف لق نيحاطلل رس ارخنو نيحناصلل

 مكد) 6, 19) تاططت لقو دم١5 مالح ها هدددك حمددال

 توزع دكر منقل 6, 14) رارختالا 3 لقو 557057 د

 كدوصلا ىف لق ام ىعب اذعو داجرب ؟تزرطصد مزووداون جهود

 اضياو مرورج سو 5 1 "11 712180 (6, 5 ءرضادم))

 (58, 8 77229) اضياو >داجرج ” ؟دوأو مددان حمص حو (24, 18)

 ثلاتلاو ةريثك موش هذه نم قوسف لك نمحأو 71 تزوج اجت

 نيبلاطلاو نيحاصلا لامعا اهيف ظوفح نيواودو ابنك هلل نأ فيوعت
 دودو مز ردم راج ماما 62, 32 طاطان) '”تزز + تائناو لرقك

 حرر) حرص دودرد ةطرو) مور 29 حهؤجص) لو مدصد دس

 ٠ دربج دكددد 7 (, 16 >ت»أرد) اضيار ادردد» طن مد
 روز ردد: دوو دصدل رووا "5 دومو مربح زرع عدو
 مدرصد جز 65,6 مازن») اضيار مزن دوب . روج

 : طيحو طداط زر :دداطز» :صردؤوب مع دد جوبمرع رم دوز
 لجو زع هلل ناب راخنالا عبارلاو عساو رش اذه نم ليف لكب
 صاج دد) ءفك ارش وا اريخ لع نم ؛لك هيف ىزاجج افقوم

 2 ا اا ا ا ا ا
 حااوترح) اضياو طاب تاهزتطت اجد طرد مود طدج مرر هد عه, 7
 اطرد رطوؤز حزن (36, 13 ماؤحرح) اضياو دصو تدق حزن (4, 5

 1) الآ دس طنهع. اهنم. 2) 1 عسأو. 0 11 ب رشنب # لك ةالولل

 (هك. م. 255 هس. 5). 4) 21 مأ نأك اريخ لع



 ا:

 ىلع ةلقلاو ةتللا ىلع هلثم هلاني فرسا نم لك ناك ايندلا يف

 ١05 نا اهنمو كلذ لثم نم ايش دج انسلو 1هنايانج ردق

 جب عبق ممالا نم امرق هيلع طلس ديغ اودبع نيح 5*5“

 ممالا نم امريتقك نامزلا اذه ىف دعاشن اذوغو متالجاو متابسف

 راد ىف باقعلا ناك ولف نويل الو نويبسم ال مو هيغ نودبعي

 لتقب رما لدغلا ؟نا اضيأ كلذ نبو ىلذ لثم جلانل ايندحلا

 هماليا امئاد ىرن اذوهو 9930027 777 لافطا مارتتخاو )"02 لافطا

 اهب نولصي لاح توملا دعب نوكي نأ بجو عمرتخ دقو لافطالل
 هذه تركذ دق فاو انحرش ام ىلع هب اوموأ [158] ام ضيوعت ىلا

 ١ ليقاو ةيبانتلا رخالا ةعبسلاب اهعبتا نأ ىغبنيف ناعم ةتسلا

 ءايبنالا بنك رئاس ىفو ءاجباو ةراشا ةاروتلا ىف نيع لكل نويع 5

 ناسنالل ةعيرشلاو ةيكللل هبسكت ام ةيمست لّوالا لصفلاف نايبو حرمت

 حدد صل مدرج مرداس مهزر» درب 3 21 751777) «فنك يح

 (510. 18, 20) اؤقك اتوم ةلاهشل هبسكت امم لهاتل هلاني ام ىم

 جنط ١5 (8, 35/36 ؛عرض) اضياو صارطرح ريد مدجددت تددح

 حالم مد (15,24) اضيأر ؛ثن'ؤز ماورد مندل - حدمص معاند

 اضياو محدو رمز هددد مب هوو اضياو دود هطررروط

 كيل 0 كل ا ل ا ل
 مدرع دروع اجرروورط دنوز درر«ررج نط هد (6, 10/11) اضياو

 نا رجج رن اًيلف ج"لأج 5257505 (11, 19 ؟9ت2) اضياو 8”
 ناقفتم مااظلا» (120.) ملاصلا نا ايندلا ةديح ىلا هءنهب ًاموي

 1) 11 وسع. 2) 21 هللا رما امل لدعلا هنا. 3) 2358

 نيبعلا



 اةنأ

 او احجرش ل متعشرا يلا  نورتيص 202 ىخلا داضلا دلي كح

 ةصق ىف ام ىلعو رطملاب تأدب ىلذلو تيصعمو ةتعاط رمث نم هيف

 ميا مدووداو جدر مد حصرع دوج مدمس هذ نت, 10 2”ةدد)
 داكردد سموا تررد» موب رردررج دوج عد هدام مدد

 نمو عسأو حرش نود رصتخم لوقب كديعبلا ىلا تاموأو اهرخآ ىلآ

 نيعئاطلا لجا ”32 5 تز> اندجو انا ىلذ ىلع لاوفالا جحا

 :ءىث هريبللا يندلا ءازرخل نويع نم هل لصح رث نيحاصلاو
 حدا دست م) ةصزند هداصتر ضضصرا (26, 4 8527) لقم

 مادكما هدو :ظاكؤمل قر زرضدأو حاوو :ططقت (6) قالك

 ناك ولف ماشلا ؛لخدي ث نا تاز ن» حصادنا 0 مدرب
 ةفوا نوكيا نإ بجميل ”مدقج 8 ى ام لا .نيفاصلا ندا

 حتا رادإ ىف ةارل مطعما نإ لح لحي «لصا اذه ىف "5 د
 لبق تننيب ام ىلع تامالعلاو تايآلا ليبس ىلع رومالا هذه امّناو
 يف كرابق بير ادد نإ "ناو "0+ دوب انبخا ام يلق. نو نع

 زبخ فيغر بلطيف وقو هثالب هريغ ناسنال نهدلاو فيقدلا
 لجيلا هبيسب هللا ايحا نيم وهو 7717 22954١ هيلا لصي الق

 من نا ناك اينحلا ىف ومج امنا باوتلا ناك ولف هربق ىف دقلا يذلا
 ءئش "ىلا يق لصفي نا, مطتسي رقاويلا لصي ءاللج ؟يفمل
 (120 ؟.) اوفرسأ نيح هنا 558 لعا ؟ نع انيبخا ام كلذ نمو هنم

 الا ةبيوقع 5ا تناك ولف اتيربكو ارن هطماو 2دلب يلع هللا بلق

 1) الآ ماتم. 2) دض.ا هزتت6 2200 3) 20. هدنت. 4) 11 هللا

 قلي كار, ,5) 35 :اصيا. 6و هك لقي نإ. كر قلك يلا زك
 نأ. 9) 22. هده.



 اهم

 نأ متاحنع ناك ولف عابر نود نم منصلا اودبعي التل رانلل هسفنا
 امم 5 هقارتحا ىعب 3 #ل ىفقب ءىش ْئا ايندلا ىف وم امتنا ءالا

 عابسلل هسفن لذب 0 طوود تدجمو هيف ؟اوبغيف هنيجري

 ايندلا ىف الا وه سيل ءاوخل نا هدنع ناك ولف هبرل ةرلصلا ىلع
3 

 نجي ريكألا 53202 ؛ عابسلا ةولكاب نا دعب هل ىقب ءىنتتث ىا

 يف وه سيل ءازلل نا ىلع نوعمج /”1*28) ءايبنالا نا ىلع ةلاد
 ل بعفملا دك انسلف لثآق لق ناف اهدعب ىتلا رادلا ىف هنلل ايندلا

 وعم ام ىلذو طقف ايندلا راد ىف لا ةازاجما نم ةارتلا ىف هب

 232 تاك 5750 لصف ىو ل7075 + طانتؤ ىف بيتكم

 ةخآلا”ىف باوتلا ركذ نم اهلج رن ميكلل ناانلق زنك

 اهثاقشو ايندلا ةداعسب كلذ يصف راص امناو نيباس امك اهباقعو

 ةيلع لدتسي امه ناك امل ةةخآلا باوت نأ اهدحا نيببسل طقف

 ىف ترصتتخا امك دحرش ف ةيروتلا ترصتتخا انحرشش ام ىلع لقعلاب
 رو دروربط حدرجج طرب عحددؤرم د يا قر 16 م)ساعدد) ليق

 دوو ربط صوير مط ميدص مذ اجرب ٠ :دزر+ [157] لقت

 تاا5 50/7 101070١ ترهظا امناو اهلك هذه ىلع لحي لقعلا نا

 ءارل ترهظا ىلذك هيلع قدي ال لقعلا نال ددوعد ماب ردا
 ةريخالا ءازإل يرش ترصنخاو * هيلع لدي ال لقعلا نال ىهيندلا
 نا اهناش نم ةوبنلا نا ىاثلاو *هيلع لحي لقعلا نا ىلع الاكتا
 ةديعبلا ثداومل رصتختو اهيلا ةجاللل ةبيرقلا ثداوبلل ىف عسنت

 ع ىلا هي دوتالا مهل نيبتك تنقو ىف مهقلا ةجاح ”برقا ناك املف

 1) 15 زدنا >2 رانلا عقر 38) ؟م00. ةد03عغ36.6 4) 1

 ةزسعسل., د. 85د. 5 الآ ىيبخالا. 6) طم. هدم. ) 215 رتكأ.



 "هاب

 تلج نب ىو 'ام اضيا ىلذ نمو اليزج اباوث هيلع بيتيس هنا

 ناتو مث نايقشي وا مولظملاو .رئاظلا معنيف ضعب ىلع ضعب سانلا
 0 ب يي 2

 [156] باوتلا نم اذه ىلا فيصيف امهنيب اهيف لدعي ةيناث اراد

 ءهام ءازاب باقعلا نم اذه ىلع كويو ىكعتملا رثا نم ىقل ام ءازاب

 ااقك "نعاشن همنا اضيأ ىلذ .نئور مملطو ةيكعت نم هعبط لل

 هناف ايندلا ه1 ا اع 0

 ا ا ل قحاب

 بِقاعي * ةدحاو رم ان نم 00 لتقي سفنا " لنق نمو لتقي

 وأ برضب بقاعي* قرم هك ل ناطلسلا باقع اةلسدحاو أو ةرم

 هقكتسا ام قاب نودكي نأ بجوف *«ىلذ لكاش ام وأ مارد ةمارغب

 ىوج ام لك كلذكو ةيناث راد ىف هاقليس نيفرسملا نم :دحاو لك

 اذه هلالج لج ميكلل قلخ الهف لكق لق ناف ىوجنا اذه

 عم (117) مالآلا هذه ءافكو ءىش لوا ىم ةرخآلا راد .ف ناسنالا

 هتخاو ةتلاتلا ةلاقملا ف هحرش انملكق انك ةامب هانبجا اهضيوعت

 01785 ربخ اهلوا لوقاو اهجو /2” ىنعملا اذهل ةبوتكملا رومالا نم

 ولف هبر عيطيل 557) لا 5311 هسفن لذب كق هتيار مالسلا هيلع

 نا وجري ناك ءىش ىلا *اينحدلا ىف وه امنأ ءارل نا هدنع ناك

 ذا كاذ هفلكي نكي من هلالج لج ميكلل لب هتوم دعب هب اناكي

 اولخب 'مجر تدررر» رفودرد جادت تدجوو هيلع هل ءارج ال

 1) 235 امس. 2) دص. هدتبز دض. ه4 25 د. 83) رص. ممر

 4) الآ هدم. 5) 11 ام لتمب 6) 25 200. طقف.
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 "نأ

 ىتلا ةداعسلا رادقم نوكي نا زوجبج سيل هيقولخ ىلا هناسحاو

 ايندلا خ*عن نم رادلا هذه ىف هدجت ام وه سفنلا هذه اهب كصق

 ةداعس لكو ةفاب ةنورقم ايندلا راد ىف ةعن لك عا لتجا نم اهناذلو

 اما هذه اهنايقّوج دجأتف نزح حوف لكو ماب هّذل لكو ءاقشب
 اذه نافذ ةراسلا ىلع ةماغلا رومالل ناحرلا نوكي نا اماو ةيواستم

 عفن :ةياغ لعج هلالج لج ميكلل نوكي نا لاحف هيف كش ال

 دعا لق نوكي نا بجج لب ةداضتملا لاوحالا هذه نيفنلا هذه

 لذ نمو ؟هابا اهلبني ةصلاخل ةداعسلاو زضخت ةويلل هيف الح اهل

 4 ةرق ريغ اهتفرع ىتلا نيقولخملا سوفن عيبمج اضيا دجا ىنا

 ةبترم ىلعاو ىلم ّلجا ىلا تلصو ولو ةنتيطم الو رادلا هذه

 . نم لصفا الح اهل نا اهملعل الا اهتينب نم اذه سيلو اهيف

 ةعلطتم هيلا اهنيعو 4ةعزا هوك ىهف لكل اذه لئاضف عيبج

 اروسما ناسنالا لقع ىف حبق هنا ىلذ نمو تعدعو ترقل هالول

 هبشا امو لتقلاب ىفشتلاو فلصلاو ىرسلاو انبلك هعبط اهيهتشي
 ام نازسحالاو مهيغلاو تادسمل نم هلن كلذ لثتما اذذ كلذ

 ةهيلع هضوعي هنأ الول ىلذ هب لعفيل ناك امر هبلق عجويو هلوي

 ىهنلاو فورعملاب رمالو لدعلاو ىدصلا هلقع ىف نسح اذا ىلذكو

 سانلا فصنا نم ةضغبلاو ةوادعلا هتقحل ىلذ «لاعتساف ركنملا نع

 اميرو هناوهش نيبو هنيب لاخ ذأ ىهنو 7هيلع رما نممو هدي نم

 0 ١ او كلا نا وويل نك امرأ لتقو ترو معن

 1) 26 200. نيب. 2) دس. »02 (ءازج). 8) دص. هأ ]5 هتك سقف.
 4) 11 خصخاشر ه5 83262801. ان 2. 5) 1215 أيخ. 6) 21

 لهتسا اذان. 7) 21 ذ> 6403 هنيب لاح ذا اهنلابر ه6 ذ» هدو.
 'س'د لاحا اذا اهنو.



 ادهم

 ةرخآلا راد ىف باقعلاو. باوتلا ىف ةعساتلا ةلاقملا

 هيفو نيحلاصلا ةازاجغ انامر لعا لق هنأ ىلاعتو كرابت انبر انفرع

 حالاو دراج دنت قر 1ج18 :درهطاو) 'قك نيرفاكلا نيبو غنيب لصفي
 مدد حصدت از مجطرب :مطروصر مطرود مير رع دمع
 :هانلبقف نيعاربلاو تايآلا ىلذ ىلع ءانل مااو زربدأج مات د

 نم ةرخآلا راد ىهسملا نامزلا ذه تابجوم رمكذا نا ىغبنيف

 ردص ىف تمدق ىلا مسرلا ىلع ةلوقنملاو ةيوتكملاو ةلوقعملا : مها
 دق الوا ليقف لقعلا ةكح ىف ةي نلا رومالا ؛دوجو نم بانالا

 نا ةسداسلاو ةعبارلاو ةتلاتلا ةلاقملا ىف ليقلا نم مكقت ام مص

 ناسنالا ببسب عمجا ىلذ فلخ امنا ايهنيب امم ضرالاو ءاهسلا

 قزر ىلذلو هب 5 طيح ءاينثالا عيمجو طسولا ىف هلعج ىلخذلو

 ىهنلاو رمالا اهمزلا ىلذلو ةيللو لقعلاب فشلا "لضف سفنلا

 نوكت ويل [155] هذه ناو ةيثادلا ةويلل ىلا (116) ”هب اهضرعو

 عنكسيف عقاخ ذيل نبجوا ؟ىتلا نيقطانلا :صاختا نيلهتسا اذا

 ةلوقعملا لئالكلا نم ىلذ ىلع انقاو اهيف 5 جيراجحل ةيناث اراد

 امب ةلاقمل هذهل ةئطوتو داهم وه ايم كانه '" ةروثام او ةبوتكملاو

 هديزبو هيوقيو هديب اب انهه ىلذ ''عبتا نأ ىراو خيافك هيف

 لقعلا هبجوي امم لوقاو 2 ةروكذملا داوم ثالثلا نم رثكا احرمش
 * هترجقو ءتيكح , نم, انو هظ ام ىلع ارعو :لج+: قلاش نأ انضنإ

 1) 21 800. ءايبنالا 28 600. 2) طم, هان. ةعدطتق7. )3  دق. ةا8

 4) د كك روما دوجوم دوجحو. 5) 21 ءههدز. 1. 6) )18 48

 مفصلا - ءلضفلا " () 11 امعيي 8) 81 2226 9) عيزاجعاو.

 10) الك ةلوعتلاو. ,11) 3[ تيبس اع م تعيشي



 رم

 قاقحاساب لتققي نم ىلع الا لاقت سيلف التق نناك اذا 555

 :تدامل هذه نال اضياو مدد: د د 7, 14 مددا) خذ
 را“ تنطر 5”ز05) (26) اهب نرق امك سدكقلا باخ عم

 تقو نم هنأ هلك ىلذ ١نم نيباو الانا 700١ ت7 721 مزن
 نبا ة مهذ | نيو"امثا بخ ىنلا تقلا ىلإ 0يههزدأو اذه ليف

 311 اهو نخل :بيبلا هشب عبق 47 .اهنم :انط ئبف ةلثلو
 ىف ةدايز *اوعلي نا الا ةليح مهل نكت رف سانلا تدجوو 4 هرامع

 ةينائويلا كلم لبق ماشلا ىلع تنماقا سرف ةكلم نا اوعرف خيراتلا

 اكلم /79 اوناك ةلملا :مذه ىف هكولم ددع ناو ةنس 6300 هيبش

 نيب نوكي نا زوج ال هنا اطرهدد باتك صن نم يلع تددرف

 رثكا ماشلا ىلع سرفلا كولم نم ةينانويلا ةكلمم نيبو لباب ةكلم
 صدد ذإلا (11, 1/2) 77/0 084037 كالمل ليقل كولم "7 نم

 مرويع مصررو راج رازرماطا حصص تدرب دردج عجتدداج مرمع

 نردددرل) دوج متدرب هادارد مواز درر مرد تاج درع
 مم طدد دزد ددصزد هصدرصدا طدرو جدر درب ددسرر»
 ىوس جعيلع دودرلا هذ هجو لك نم ليقلا اذه رسفف ٠١) صادم

 ىيسو ديحونلا باب ىف يلع ام ىوسو عرشلا يسن ىف جيلع ام

 باتذلا اذه ىف اهداريا همدصي ال رخا هروما

 ةنماثلا ةلاقملا نمت

 1 رطب ناد 2) طن وك. . "83) نم رفات (84 'ةاقد). - ك) الك هنايع
 ب 20 7
 5) .ل[ اوعذا. 6) ضن 60: )7 20 8) ال[ كنتنت 1

 9) 26 _اذحم اهدروأ نأ حلصت:



 زم

 )"85 (4, 24 85010) ذصق ىف هانركذ ام اذهو ١ همقن ك5

 تلد هضعب ريحالا عوبسالاو 11015 05 رك
 'قك خلك نيب برحو ! ضفقن هضعبو كولملا ضعب نبيبو ةنمالا نب

 رددورم دلصز همرب راوزز ماددط مدح ههدررجا قر 7 طرهددر

 «(قّلك هلقا نم ريثك ىنفيو كلبلا شحوبو !لااثا رد: صدرا

 زر تحرص ميدموا مدد دزنا مدن مثالام» هدد زا
 *احالصو ةعن' عيجت اعوبسا نوعبس يب ىتلا ةدملا هذهف مادا

 (24) اهبردص ىف لعجج هنال ءايبنالاو 7377دلاو ىلملا لاوزو (115)

 جدري مدد مرت دودور حممد ممم روود مطدأ
 ليقك اذهو "سدد مدح موصل مددت ركاط ححصأل هضاوزب

 ةعومج# اموي نيسيخ - ىو ضرملا ىفو :مدعلا ىف تسمقا لشثاقلا

 يوسع )55 لك عطقني اعرخآ ىف نا ربخاو اهلصفي مث رشو ريخ
 صصدأ مازلنا حاننزز ج:1 224١" (260) ليقي نا دجوي الو

 اينو هنيعب اذحاو اصخ# ليقلا اذهب ىنعي سيلو 77 )040 ترد
 مج 4, 3 عدماال مكاطلا ىف فك لاند )د لك اذهب دبر

 |1210 6, 15) 6” يع 5557 16 7” امنع

 طبتز 75 مىقلا نم عطقنان ىلذ هبشا امو ٠طن 7”
 موقلا ءالواه معزف لجو رع 55 انفرع كلام لع ةلملا هذه دعب

 هنيعب ءادتججاو الجر هير ىعيبالام 40 سرد صدد ١

 ضخم ال 5” ةظفل نااهنم ىتش هوجو نم ةدسان اذهو

 ةظغل [154] نال اضياو تاجرا | 53 لك ىلع عقت لب هنيعب اناسنا

 الز جل هنم برحو لهع ضفن. 2) 21 لاح حالصو. 8) 0

 سيعلا ا 11 ه8 600. 4) 202. 012. 5) 122. داسف.



 ارامز)

 ايلظ ّدشا نآلا جو اذه فالخب الا رمالا اف هنم ؛ءافعالا سانلا

 هدرو 2775 كلب نارع سماخلو فيعصلا ىلع ىوقلا نم ايذعتو

 مردددوب مرعب طا (16, 53/55 /2757 'قك هيلع ناك ام ىلا

 مدم صال (65) لق [153] تاطازالا هدم مادن مري
 دل اهنيك نا ةاونلا كضت دقو )مطدداج )تدوم مطلدتل
 ناج منا (14, 10 ص”تابدد) خذ اكس اينم ىقسي ةولح

 ىلاقو ١ مدخص مدد دد رددم ددد اد مع ركن ذر مع
 مادو "زم عمال كنا (2, 11 28453”2) صن ام ىلع ” ١)

 دعو ريك ل, 10 حادددر مذ ماكاو د85 تلاقو )3

 ردد كذددو ممول ترد مع ريكس دموع مم طتجانم
 5 ا . 8

 ىلع ةقعز ةعام اينريكو جلم ندعم بارخ كلب كب اذوهو , 71

 مل طاطنتدلا هذه نا ىلع ةمات ةلالد ةلاد لاوحالا هذهيف اهتلاح

 ام ىراصنلا ىلع در وّهف ءالواه ىلع هب انددر ام لكو دعب ىت

 ديعاوملا نا نوعي سيل جنا ١١2 53 ءانب نم اننكذ ام الخ

 [”دلا بارخ لبق .نم اهنولعجج امتاو تقولا كلذ نم تادتنا

 ام وقو رخآ در ىراصنلا ىنعا ءالوام ضخبو ةنس 777م3 'دلا
 ىلذو طاللدزت حانت م, 24 ارهرد) ةشق ىف 717 ّىنلا ركذ

 ىلا ممقلا الج ذم "2800 اهنم “5 اهنا اندنع اهريسفت نأ

 مند رد دورحا زدرح١ 05) خذ '3لا تيبلا ءانب ىف ءادتبا

 مزردو ةاالدو درر جود دزر مزودد» مهردزت دسم ددد
 ةراتبناو ةلطع اهضعب ىف نوكي تيبلا ءانب ةّدم "771 اهنمو

 ةطددلا دااؤزت هاززا 5ث 50105207 (25) 63 ءانبلا عيطقتو

 2) 15 ءامعاللاا .2): خدع رابتناو.
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 ميج تزرع مر تزرع دول مر ةققلا رخآ ىلا مصادد ودم
 مقاكاا فطط االيع لك 'نل ديحتلا الح أ طع لاي 3
 اطدود طرت مور '50023 ءاودلا هنمو ءاذغلا هنم هقرو تباث همت

 نم ءىت (114) نوكب ربخ دري مو 7051 575 ١ طر مور

 رخآلا قلو نب ءىش اهنم نكي )ل هنأ بجوي انربخ لب "30 هذه
 امك هلل مديحوتو هلك فلخل نايا اهلوا نايعلا هكردي ىذلا
 مدعاشن اذوعو !">»د د طرب 0 «٠ حدو ليو جدد7) لق

 جارخَل ءادا نم نينموملا نم وه نم ةنايص "لاو مرفكو علالض ىف
 ١150١5 " 2321 (62, 8 'زراش“) '5'0 ةريغ ىلا ماعطلاو لاملا لجو

 لك قون اذوعو 70305 درو زر تورك صم رصع ميج

 اةلاو اهدي تح تراص ما لدت عيطنتو عمستو جارثلا ىدوت ةما
 ضعب ىلع ضعب ليج ال ىتح سانلا نيب نم بورل عافترا
 حدصوسدرصو قرمربط حصاوحس سمحت 0, 4 مازنوا) مذ احالس
 نك ةفياسملاو ةبراخك ىف اوناك ام لكشا عارن اذوه ؛نيذلاو 3

 2 اف نيحلا ىف 2نوبراج ال هنا ىنعي اما لاقف لواتم اذه لوات
 ةملاسم عبارلاو اوناك ام ّدشا ىلع آلا هنايدا ىف ةرظانملاو ةلداجتا ىف

 نبتلا دسالا لكايو ليلو بثذلا ىري ىتح اضعب هضعب ناوي

 دا (11, 9-6 "زا فك ىبلئالو تايحلاب ؛ىبصلا بعليو

 يزل دررد» مك قر مزدرركس دحر مدؤأ 0 مدد طز 528

 لوات نذ ءىش جهنم ريغتي ال اشو معابط ىلع جانو 5 7177”

 نم.نورييرشلا رئاسي نا ىنعي امذا هنأ لاقف اذه لاثئم اضيا لواننم

 1) 16 هنسع. 2) 26 791 همز. 8) صب هدت0 )4  35 ماد

 5) 2[ . .اهنم . . ملف اهرشو اهعبط ىلعف اعارن ىنلاو.



 ص03 ىف متاندجوو 70000 مص دصص تدرتس طصصقا (60, 1

 حاجودرد» دزرو مصو» عبط حمال صو مرور مدصصر د
 ال نم سهم. ممأ نم] ةمأ ىقبنت ال هنا ”صلاو تطورت هد دز

 زوز 55 .(60, 12: "12829 لق امك هت“ ةعاط تحت نوكت

 هنا هيف كشيا م امر ادد»© ددددرر»» ممم دسم هدودصتاا

 (9, 36 7210) "07053 "ذا 23 ىف كولملل نودبعتسم عضايرو

 ىلا ”ملا مرش اذهف 0١ /مدرتإ جاددزت ندط اةصن»# هت

 نورجسي مهقلا نا اهلوا ربخل ةهج نم ىتلا ”3لاو صنلا ةهج نم
 (089 اداروزلا داس نيذس 4 ةازات حالس ّق نوكي ىخنا بششذل 0

 مرالل ردنا مثرد اماثرا تزد ؤريدرو» درر هدد دعو

 دحاو عضوم ىف فجي رصم لين نا 'كلاو جاالاثد١ مضمد

 (11, 15/16 "نر 03 ميقلا بسك عضاوم ةخعبس 4 2 تارفلاو

 مرجرجا, حدود ازر دد» هدردت عددانو عت رنج ميم م جددصص
 اند ني دعشني ناكل دم نو ذل رديت دريد مكدرم

 هفصنو لامشلا ىلي امم هفصن ريصيف مسقني ىتح ةيبرغو ةيقرش

 1200331 (14, 4 7553:) '2'5: ميظع داو امهنيبو بونإل ىلي ابم

 ىلع سدقملا تيب ءانب ”كلاو مثال تاتتزال "نط هاصند ص

 جرخ اج ىانتع ىلا كلك 0 ىلا اهلوأ نم طاحت 0 ام

 زرصقرو ممم هامان ةاط مزال (47, 1 50)5) /م'5 نبعي دحا

 1) ©. حغصنز ءآز“. 10 ءانتت 12110861122. 2) 000 1



 0 وم

 اا

 (32, 48-40 55"5) لقو منحو انيب ام ىلع اهنوك نم لب الف

 حرب 41 مؤررؤ ددررب رض دمدروربل د١ حصر طع ميسو د

 حر دتازدد مقر مدد الط دددو# ممر ؟دحم مدد طحدق

 نم هب اوعوم ام وأ هل هبشن ام لطبي نايبلا اذه دنعف ]0
 درأ هونب ام ساسا تعلق كق ثناو ءانثتسالاو طرشلا باب

 '”تو صنلا ةحح ةسيخ اهنم 8اباوج 15 كلذ دعب جيلع

 صضنلا نم ىتلا ”تلا اًمذ :رئاصبلا اهكردت اهنم "5 :ربخل كك

 ىلا نوعيتجج مالك 785205 نا تيبجوا 70230 هذه نا * اهلواف

 "570 5'75 ةبرغ ىف دحا, عنما ىقبتي* الو. :سحقملا كيَبلا

 هذز) صدد ىف هنم عجيب رو طصطد# # حاصطتا) قو, 8
 مود مدد طد جامو جدضصا) لق امك 'ط' اغلا "305 لا

 نوعبجج منا دلو ماها مارد تاون مدد مدح ردد
 تلدؤررد) ماجازنما (11, 11 "زلث0) لق امك رجلا رئازج نم

 نم 2ىنن: ىلا ؛ لوالا "ةىتلخا ؟ى "اورتحمي "نو 81 7*ةكاو)

 تيب روس نونبي ممالا نأ 'ةلاو 5 اهيلا اوعجري نا ىلع الضف رئازجل
 حجمداريو تصصم ددذ هدد ةدذ١ 6و, 10ذ513) “كك سندا
 ىتح 'الا 27١3 ىف ايش انل اونبي مث هنا ىفك اف 725دال"
 7123) لق ايك ءانبلا عم مثاد برح ىف انكف ائوعناب اوناك

 ندب مدزلكدت طددود ماهدرست مماصد ماللكت مب 8
 نوكت ةنيدملا باوبا_ نأ ]آو حالاد) وطرد طر عددودرم دددص

 ل) الآ[ كال! <52) 2 رظنلا, 860 ها. ذصمتم#م )3  2 نابعلا تك

 12192. 4) 2 ىقبتي الو خلك نوعمجع “دام نأ صصصدلا هذه ىف

 ص. ىقبت]إز 1206 06685 ةءا0له انته 12 222. 118016 230 رم. 2517“

 بورصح-» 5( 1 اهنع.
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 مم

 مل نا : هنا علدتف عليقع ىلع سكعلا ىف مليكو 177000

 م نا عنا عل [152] نيبو وه هسكع ىتح علل :فوي م اوفي

 مدور مب ككرتا (ط10. 8, 19/20) فك جيلع رمالا سكعنا اوفي

 مددورد دددعو ” دنع مارد ا» تصوم 5 ميم مدعم
 :: هباالا هاهزرسا باجارس ١5 (0510. 4, 25/26) اضيا لاقو دعو 5

 0001 نإ 17 امصنأ لو 91 25137 9532-5211 2 5١

 صارتصدلا هذع فه ىلذ لثام امو 220 2459 ”ددأ مرق حاملا

 هذه ليبس لعج هنأ اهنمو هسكعي نا ”الضف ءىشب ىتنسي مث

 ةول-دابعلا نا امك هنا * "771 150 مايا ىف نانيطلا ليبس كيعاوم ا

 هنا * هيلع تفلح دق امل نانوطب ٍهتآ رث ةاطخل ةياغ* اءوطخا

 ليزا ال ىلا تفلح متنا كاذك يغب عفا تنك لب نوكي ال
 ترب د5 مربع مو 5 ١5 (54, 9 7501025) وق كاذو ' مككلم

 هدندرو همربدوو رد رمحص طرب دارنا مد م دحررم مزدتد
 ال ءاش اع جبقاعلا ىقلا ءىطخ ىح ولف كد دررزن» تورت
 هتيصعم ال هتعاط نوراتخ ممقلا ناب ربخا ؟هنا اهنمو ىلملا لاوزب

 لطبف (113) انماثق ابيك نوكي ام لكب ماع وهو انحرش ام ىلع

 0 ا اخ _

 نيل نأ ,فيكف "8 رضي مث ىنتتسا ناك ل 5 اضيأاو مالاف *

 0 دس ىف لع " لعج دق ةيرونلا ىف نا اضيأو ىنتتسا

 كرا دن نزلا )2  الك قرار لب 27:2 5) 11 200!" لع 4)

 دابعلا نا الول هنأ امك. 5) اك هدم. 6) د. هنابر 2[ 200. كق.

 «) الك نأع 8) سس. ةدقل صنم )9  الآ ن5 600. تداول 3 ىلتم هلعج

 نم 3 الف [ةهن1. مدصدلا هذه ىلع] ايبلع متح لف ىنلا

 [1. ةعباسلا] ةسداسلا ةلاقلا ىف 85 ه4 دم. »*:دد] 26 امك اهنوك

 لاقف متحو مسق كاذك



 بع

 ١ ع رص مددود معكم ةرلثط نقر ةازلاطتد ازاذد ”عب
 رك علل است نذل نوح 1 هع ععا سد

 ةيدوهيلاب نومستي نمم اموق نأ ى لصتا اميف حورشلا هذه دعب

 لت 2513" ايلك كاك 253931301 قيياكارلا نع نا

 ادساف ًالصا 1 نوعضي مانا ىلذو ءىت اهنم فبي منو تضقناو

 لثم 501 هان ىنلا ديكاتلا اذه نا ةمالك هيلع 1 نونبي

 (81, 40 5” اوقو تطوان <17 عدد بو (60, 20) 5" اف

 كيش نا ءانتتساب كلذ لك حاجوررط درر حدد ريطر نرجر» ريك

 يجدن خزن ةزدد متن لق ام ريظن اذهو اولق ميقلا ةعاط
 اووطخلا ,ايلف 33333 75م9 جدد: ةذك" ؟زررقط 017 21

 هذه ضعب "ل 273 ىف كاذك عمكلم لازو قتلود :نتضقنا

 تذخاف اووطخا مهقلا نال نكي رث اهضعبو لازو ناك تيعاوملا

 اهتلخداف :ءانثتسالا ل ىتلا موقلا ءالواه مالك ةدعاق هللا كحشرا

 ىتش هوجول ةلطاب * اهت2جوف ريركتلا ةعانص

 10. 22) ليقي ذا ءانثتساب اهّنا اهيف صف مزن 55

 صفات متاح نيس قيلتعربا مع اين يعرب عام حل -

 ,طدد لدا 01307 625 5 (235, 52 57520 اانضذاو ذل 00

 1 (7 12 135”2) ليقيو د50د'# صرب طولا ع "تزن

 نم اهيف سيلف 2707١ 53)) هذه اماو ىلذ لقام امو 7) ١002.3

 5نأ اضياأو ةدرج كيعاوم يف اينأو ذتب ءىتش تاءانتتسالا هذه

 دز تا ليقب "هباكتا ىلع ىنتتسي نا هافك ام ”5"710

 1) 11 بعضو 66 اوني. 2) 2 عاتربعق. 83) تم ةز26 11

 4 181 200. انا ةلكاساف 5) 2 نال. 6) الآ دموك.



 اقر

 مزز 50025 1031 (61, 9 502105) خذ ميقلا نم هنا عدنع
 ام لاخل اذه ىلع نونمرملا ميقيو طاط0زلا) 7773 721/1
 زاناز مدت“ (4ق, 17 خذ لاح مل رّيغنت ال ايندلا نيماقا

 درر روجر درر روجدورم ربطر :ندوح نمط جوج مرجوم هد

 عيضوملا الع ىف كز) 755972 <57 ةذظفللا هذه لقي مث هنا ىل عقيف

 بج ام قكولب ةزنانالا ندبكات انل. فقحجل الا عضاوملا نبيا نم

 3 ىف حورتشم وه ام ىلع 20 هل تاءاطلا 0 موقلا نا

 00107 مح و 3 ب. ٠ طوع قورباو مددخد

 ت0 تيل 0 سدح دا حداو همصرن 66, 6

 الا فرو تخل ريفا ةتادماشل للعلا ىلذ 1 تايتخا

 جوج هرقف الو مييغن ؛كلي الو ةمعنلاو ةلودلا ىف ةذوكو : هيلع

 فصقلاو ضارمالاو ةأبولا نا 0 ةداعسلاب ةلومشم 5 عروما رئاسو

 حرف هلك راع مثل نوكي لب 7ناجتالاو ناوحالا ىلذكو هلك لوزي

 تنس ابك 7 تددج دق عاضرأو مءامس ناك نوري ىتح رووسو
 ترش ]1)] 5*9 25012235001 195790-1::65(221 20” عقب ىف

 الوز كرز ا زر دارا سدس ميغ د ممر“ اد مدح مد

 زد جزر مد زمرد مذ مزرد مدور هنزوددد صير
 ةعاط :هلك رووسو ىرف هلك رهد نم ىل ايف ممزن) 10١ هدد

 114, 14-19 07250 ليقي  ىلخ:قو ةريخذو "باوك .ءلك ةبابعو

 1) دم. 5حدءعم, هه همدطك صقل )2  ص. زؤر 8) 21 جيلا.

 4) مح. ادي ه6 ارقف. 5) 21 ةديعسلا 6) 21. مانت“. 7) 1 ناغضالاو.

 8) 11 اذدجل. 9) 11 هد.



 مرقم

 عم ءايحالا عمتجا املف 35 مامدو ازد ؟*دد :مطدص
 طا 2” "ا تعناك تيفصو ام ىلع ركمولا نموا

 عخردص ىف 257" )3 ناكو اهلبق ىتلا ةلاقملا ف تنيب ام ىلع

 لج انير اكد 0 ضوعم نكتم اص دبع هذال 3-0

 م0 ” مزد ١5. (109, 1+ 6:9تط) 'انفضو ام ىلع هسكقف رو

 (40) لقو 982750 رش امك 53“الاو عيطقتلف 72د 3

 لف امك تييقاودلاو رف 0 ا ا مدا ندد 5هددزد

 مكروب ردربأو تكررت ههصططوو دددد طم (ة4, 12) 5”

 «(لك رافق الو بارخ عضوم هيف ىقبي ال ىتح دكلبلا عيمج رعيو

 رون رهظي 2( 8" 1 ا دريدا مربط دحوم ما مة, 5
 راونالا عيمج ريصت ىتح سّدقملا :تيبلا ىلع اقرشم :3؟تاكلا

 '3) ةلاقلا ىف تحرش دق ىنال ةهماخ وأ ةرصقم هيلا ةفاضالاب

 درب مو دو 35ا4 075 (60, 1/2) "فك رون لك ع اوصال

 تدارروو عذر توذ» ترصد جورج دذ مدر تكرر ٠ كك
 ريسي سكقملا تيبلا قيرط فرعي ال نم نوكي ىتح 0 7

 8 تفك صرالا ىلا ءامسلا *نم تنم هنأل رونلا كلذ وض ىلع
 ققننلا ردها ر وكذر ةوزك هددت جربو 0
 0 0 33 انديبعو اندالوا ىتح انتما نيب اميف

 حداصاراا مددزد امدز) هند ؤد ؤزر مك مع ددقع# رد
 راصءاذا انتحلوا نأ تح طاطقوم طربا طأدزتتوا طرت 811
 ناك شيا انل لق هل اولق نينموم لا نم انا لاقذ كالبلا نم نط لل

 مص مل لآ اذذ هل رس وه امييف ادغ نوكي 2 2 او

 1) 00. مصنعق. 2) ه00. )3 م20



 معمم

 مذ ةيلعح هنمأ نم 2جدنع ناك نم هيلا ايليك نا ”7”هادلا

 لقر ةادادر» # مرعدد) مهطز) ةلطدأل (4, 2 جهزت
 اذ مدورو حدود طدرو حداصرب طد حرب رصدست 60, ه0

 5ر١2 نيليج ميسايف اهتنكم ردق ىلع ىلذ ىف لعفت ذنما لكف

 خ5 لاح ّلجا ىلع تابراعلاو لماخل ىفو لاغبلاو ليخل ىلع

 مددذوأ مادالدأ ددددأ مامازو ع مونصرب ود مع مدس

 خذ عناضحأ ىف هينبو عفاتكا ىلع جنولمك موافعضو 2770

 اريج دحر موو ذرب مور مرج مجرب 5 تهدم حمد مور وو

 ولج راجلا ىف ناك نمو زالت 33 3>7”د:77 'هد 5+ 5طن

 ال١ ما مط هد (60, 9) مد بهذلاو ةضفلا عم نفسلا يف

 ىدرب نم براوظ ىف لح ةشبلمل دالب ىف ناك ناو الاورت 1

 الو ءاما ىف ةتبان + الابج لينلا ىلعأ ىف نال وصم ىلا لصي ىتح

 ةريقم لا ىدربلا براوقلا نالو وسكنت المل يسم فئارخل نكي

 حاظرد اجرياجرو مدرج هلتخ قب 1) [لقد] خذ رسكنت الو ىطنت
 عوار جدو مدددو عند مدرج نود ددرط ددررو دس

 ةرتسمو ةلتظم اعراطقأ نأ م>ه3 الدان ىنعمم حاد هذذ اجرب

 ا” اد 0 (ضزنوأا 6 :عاشملا ارخآ م3 للانلا نذل ينك لح
 صد هدرز جدو :ددزات ددرنص 8, 10 3518) كانه اق,

 نم سيلو ةيربلا ىف ليئارسالا نم ىقب نمو تصر ١520١) د
 53 هليحغ هلاش ميغلا ع نآك :ةحبسي انبي هب قاب دب ةئإب نم ممالا

 ىا حدس ددرب رع حدوجدت مودورزرم دود مجرم دو مورو رسب
 اجي :«وداج) رد راوايؤ دص»# 43, 2 مذ هتلج حايرلا ناك

1( 00. 



 روع

 مود 'فك هماظع لدكتتو همخ ًارهتي ضعبو 7717

 اجزر درمرر ويو) زددد حصرو - موودومو طاجرت ماخلل (14, 8

 ءىجبتف اهكسمييل رخآلا لي ىلا هلي قع ميدحا نأ ىتح 7
 اك + ذا |35 ١111١ 250011 ا53 11|0) (12) نمتك دك

 نوقابلاو تزيد د طور رد مماوزر» دجزرد دد سرب دددحت عجد

 عطق وأ فنا علج وأ نيع علق نم تب عقنت راثأ يف نوكت
 71” '”فك اودعاش اب نوربخو قىاثآلا نم نوجرخف عبصا

 حلرد زرع مهندكو مدد عمو مورو حدد صوتت 66, 19

 مكخإ ضعب بورض "7 ىلع ف اضيا نوحلسصنملاو 23١' م”

 )20 مط13. 49, 23) مذ ءالجالا جو ةلرانم ىف زظدن»

 عيفو ىرقلاو ندما ةملخ ىف مدخب ضعبو 3١' 7"د# حادا
 حددزرو ٠ مودع طزر ردم مد عرودرصسا 04, 2 لقي
 مدخإ ضعبو طت””ثزود ددد) حمدونأو عدد ردد ممصوداو)
 حددالال د١ م0 وزنا (61, 5) 63 ىراكصلاو *"ضورلا يف

 ةعاطلا .ق'موب هذالبإ نوعجرب نوكابلاو ق)055:558555

 درر حاويدتج ةدازد طدرو ةدرزج ٠5د مثدت 04, -16 5*دك) د

 د مردموجط مرود مرو ترو رطزرر عوجج

 نيج هيبع م (17) مد ثيغ اهيلع لزني مث مد رق هما دق

 عطر ل مردد دك حانوورد» اجرب امدروح مردود معد ماوزرو

 ىلا هب اريرقت ام لضفا نا ممالا ىرت ا * 0373 27 حجار

 1) سمت مدور. + 2) 68.208 7 ددرودا# 813 1
 دمعي ردد مدرس مدر» مو درؤدسم# مع ممم نحلم دد تمد 80278 1
 مآ نسر ف كطددع ووطاسع كل 00



 مع

 ١5١ (4) /(قنك ةنونكسيو كلبلا نورعيو واه طالت 5
 هموق ةدوجو 7377 )3 ربخب 210251 315 عمسي 'ا 73 59١1

 هباش ام الو نوصح الو ىالغا الب عنانتمطاو علام ةرتكو هدلبو

 دن حرر انا ١ سصيررلا هرم ا مه تب '"عمطيف كلذ

 عدد مند دود ماندورج مدرع مرردد مدع طرب مكرم
 عم عبجف حج مع حدصاوح) مدرج مداح مهد ماد"

 (15) 25 جتيناوي ىتح نادلبلا قتشيو ىتش مما نم ءهاموف
 هعم نيعمتجلا ميقلا لعجو راؤالا "م5770 10:52 م”

 ىف اولخديل ملصنم موق رخآلاو اوكلهيل ”نوفورعم اهدحا نيفنص

 ارد موج هصانتد) (4, 2 ج00 جيف لق كاليلل نيذلا انف ىيدلا
 ١نثدد (14-0) اضيأ لقو ن5“ مادز) 5 6 دج

 حدر ددح ن0 ةادلدرت دجاج ممدود دتدرم مارد منك
 ردرزر» (12) [149] 3:35م ةالزرد ادد ريعجن دتازرر نر مهددك

 ةند دد طرد رحطزر قر نوودت ممر 5م انت 0 ١

 هذ نوكلصنملا اماو :|ءاثزتت مدزند 5335 50357 (14 5م

 مدر مامزر رع د 0 ه5 6,9 35'7ا) عيف ليق نيذلا

 ميل الكا نيفرسلاب لف اا[ع سا هع ١ مدد

 ا رد 5 طال (88, 82 53 نا تك ليخسا نب
 000 يسب اكلي سعول ةادزر 0014 ظادخدر) ترف

 حدر - دحر كرو زد دطزر ةصيعحل ط1. 21) ”فك ضعب

 1) ء000. اوعيمطيفز ءاع ةنصعسنلا. ةعوتعمأ ع3. )2  ه000. طمستسي

 3) 600. مدد الادب هل. نوفرسمر, هلل. ةط68.20 4) 8 50



 مع

 زكا 335 (24, 16. 7” اضيا لق اهتودح ىفو انسيونف

 نيلاخل 5 ىلع لوقا مك هصقلا رخآ ىلإ ماكان دان ةدزرصال طدطأ
 نأو * 5807“ )3 "2:5 تداوح ندناكو بنن مث نا ىنعا اعيمج

 ناك ناب ةسعبب 70715 طا انتل رهط :اهنع :انينغتسا :انبت

 ةخمالل مدصملاو هل لويسلاك ةراص هملقت *لق 2557” )3 د

 تردأ د مج دود موب 1 ديبطدر ١ 'قك .قيرطلل لجنملاو

 لمالك اهنم رئابكلا ىضاعملا ىوخل رائي هكابسلكو "150
 هداثاد كهد 5 ١5 (2) هدعب «قك اهنم رئاغصلا ىوذل نانشالب
 ةلفغ 707 )3 م"ضط انفو ءىجج ال 'نك ناو 52دد ماد

 حروب دجاج ردود دجددد ع د" اضم نانا. 1) "بفك
 6 ناك ناف سحقملا تيبلا قاوي ىتح ةاموق هعم قاسو 2"

 (25, 14 75050 لق ام وهو هنم ؟همّلستو هلنق 7812278 دي ىف

 دي ىف ؟ ناك ناو دمدو» مرر هدد مدرعد دصصخو ميج :مرسرت

  نرقحليف 51١ ]3 ءىبج الإ ناك * ناو 57704 نم اضيا وهف نيغ
 "فاك عتسوفن ىعيو 7" خوسك ربججو عبولق ىوقي ام 777 3 نم
 -سداج صرب ٠ مورو دررد جرب حصاورع 5 صك 61 12 مم

 م سو يع 0-0 داو :هدور ندد هرصدرس ح»دررر
 فرشلا نم 7 تاضيوعتلا عاوناب انعام متقو 0 ١ذثد صدر <>
 مدأج مرجأو رودوي ايدربط حره () هدعب لق ذا رضفلاو ّرعلاو

 1) 11 ىلعو هأ ذت 121218. 9 2) 20. 0823. )8  22. هةر

 21 200. هل مدقماك. 4 121 ىباسلاكو. 5) طل. طهطن., 215 8

 1037211 ةمبوك. - 0) 81 ؟ءرصتس, 6) ه2. م. 239 هس. 5, 8) 21 ذأ

 هؤ رف م0 ال. 9) طم. ةتط]., ل1 نوقلتيف. 10) طل. ةنصع. 11) 21 ةذت.
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 نوحونيو هيلع نوكبيو نيلونقملا نم نوكي 5 لسووزملا لجولا ١ ناو ١

 رددح) دود -وررم صرب داع ةالاك١ نانا. 12, 10) لوقي ديفو
 فحلت ةميظع ةدش ناو ةصقلا رئاسو 5 اجر -ه-ددصد ١٠ارر

 درج مدان مرر مصاتا (12,1 835) خذ تقولا ىلذ ىف ةّمال

 ىاح هممالا نم ريتك نيبو .هنيد * وشنت ةوادع ناو متا) 47

 مك "208357 (20, 35 '201) '(ىفك ةريتللا ىراربلا ىلا متوفني

 ١ ليا ابك نوقشيو - نيطعيو نوح غتاو ط١صابت هدد اع

 دوددود قواطاومب مين ؟مخوتنز >2142 (36) هدعب 'فل نيلوألا

 ةضفلاك * نودقنيو نوفصي جناو 6ددثا# موزنا# )د حداد مد

 (317) 'فك مداقتعا ؟ فيكو بص فيك 5ملعي ىنح بهعذلاو

 صححمود مدمع# معمدحم) نورت مدرج مدور هدم

 جورخل نيقيلا فيعض ناك نمل ”ببست رومالا هذه ناو 5

 هنم لصخ ام اذهو هوجرن انك ؟ىذلا اذه ليقي 5 نا هنيد نم

 نأو ١53 حا2هاؤنلا ننددصت مذ 'طث31 (388) هدعب هيف لق

 7137 (3, 4 :دربطرد) 2 اا عما :مداجوب هل رهظي نيفابلا

 ماورعب دج ددورر  مدرد جانرب مربي حدط مرر دروب

 انتدازو ** 850:20 ىف اهلك ةحورشم رومالا هذع '' نيعف 2

 ناحبسف تقسن ام ىلع ءىت عب ايش اهماظنو اهبيترت راثكلا

 ةلفغ :: انيفاوت التل ىكاذشلا هذه ركذ ميدقتب انيلع نم نم

 1) >2. نال. 2) دم. نوكيو 00”8>* هلتقي لجرلا. 83) 2[ بيتك نبب

 ممالا نيبو نم. 4) دس. هدس. 5) 6 هدس. 6) 5 وق. 7) سب
 37 طز. أ ور مرت ور دكأإ" |3) د 21 107 6 هم
 15 جيبيلق تريق. 11) 01 نويعف. 12) 2. 0 ناو ر الك انداز.

 13) 11. انيتات.



 ا

 ىف 8509© دلو نم لجر رويظ نوكي ىلذ ببس نا اضيا اولقو
 ىلا هريصم نوكيو ةمالا نم ذاوُش ميق هيلا عيتجو !ليلتل لبج

 اهب :هماقمو اهتزاح * كق مورلا نوكت ام دعب سلقملا ؟تيبلا

 ةنيدملا عتفيو غيراجف 50155» هل لاقي لجر *هورغي مك ةّحم

 ىف 285٠ كلو نم ىلا لسجيلا نوكيو ىنييو ىسيو لنقيو

 كولا كلذ, ىف ةييطع ةدش ةمالا ؟ىكلدف نيلوععلا هليل

 ىراربلا ؟ ىلإ وفني ىتح ىلامملا نيبو مانيب لال داسف اهبعصاو

 ىقبيو *هنيد نع نم ريثك يرخم عب رم اممو نوقشيو نوعوججف
 ىعبف (008) ناكدلا قاو يتلا :م'5 دون وطيف نوتصلا 07
 5 عضاوم هيف تدجوف بوتكملا تلمات بوطخل هذه 7نعمس ام

 دنع سكقملا :تيبلا فخات مورلا نا كلذ لواف اهنم ةتكن لكك

 ددد عازر سو روزرل م1 مهددتزل) 5درقلا تزلازنالا تقو*

 طك .نلوا ضعي الون اهييخ" نارا ةزر دك كك هفدرتط 5

 هاو 5 مرن م مي ممم دا (497 20 510 1

 حردمد» مؤ حرم رواق ددرو» طع دوم دبع دمدددمم)
 'فك "' ريتك ال هيلا نوعيتجج ةمالا نم !"اداحأ ناو )80ا0” 1

 ممو دم ةانزث ددزررو دمع مدرحرع مصطأول ةطتق. ةر 14

 2 ؟«كلهيو قيبسيو عنب رفظي ىراغلا ناو 5310848 ٠١8)

 تاياجزو مام اج ريد حد مود صدت 14 1) [147] ”فك

 ممدود حاؤرود» زرع حدرد 5د ميج :دوورم لق تحمد

 1) س. لثالخلا 2) 36 هنمو ةم66. 3) دس. مد»تم) مما»0»؟, 15
 خعم. 4) 21 هد“ مانت. 5) 11 معلمدنع رسقتطات تردصد»# م 81 )6 

 ىراكحصلا. 7) م. تلات. 8) الك ةذصع. 9) 31 هيف كاقي ناقرفلا.

 10) م. اداحوأ. 11) 381 تست ةتنتع. 12) قكنييو (ةعل. عالم عاتم173)١



 م ١١

 ماجور » مرددصاو مررباطواج قر 2 طيهدد) زق ةنس 70 رختلاو
 ماع ناو رقت عورف م نيو اجدد ىلم اليا نيد ' نوكي عمران هننازعزب

 مرردودو ؟تصمتخ هكدا (25, 8, 11 5ت2) قد ةئس 8

 رئاسو -2»مدددد تاو درزن مدور رز سرج مرو مج ندم
 ءانبب * ل نذاو 0005 كلم نأ ىلا نك ةنس 52 رادقف ةصقلا |: 2 2 .٠ أ و 4 | 0 + 54 #2 م ا أ 5 ع م

 خنس نيعبسلا ماه ىلا خنس 317 اولطعتو ةنسلا ىلت اونيف تيبلا

 رج عدورب مدو مدددرب مكود مدد 4, 24 ةلزن) وقل

 سردوج مردعريج رممدم مرن درت نمطنذد مروح مجهاحدد
 "5 ريداقم ١/ فالتخا ”88لا لءملا رضي ثنا انه ةدق -ذرد

 "039 3/3 نيرادقم /3لا فالتخا  ”تل1 ؤءملا رضي. رثو- "3 كت
 فلاو '0 فلا ريدناقم /”3لا فالتخا 4/0لا /دلا رضي ال ؛ىلذك

 ةاهب ريمت ام ةيكلْل نم هتما ميكلمل قزر امل مط قا نعل 0

 دق نآلا ليقا اهتنيبو 8”0دلا هذه نحرش كف فاو [147] غيل

 رثو |ثصلا مث ناف |ثملا مامغ ىلا انقأ منت مث نأ انتبوت نا“ انملع

 داظ ايلف ”انياطخ :لعىحو 3778101  نوكت نأ هروك ننن

 راثآ ىلتو 5 ثيبعلاب ىلذ نؤكيف حالصنا الب اند, عجين رثو انماقم

 اهعم راتخت تارورضو كئادش انب *فحلي هنا نلج ءايبنالا

 ص08 (97 " )555735) "انفالسا ليق ىلذو ناقرفلا فحكسنف ةبوتلا

 ه+صربمس ماد خج رمز ميم معيد جددورد مدرب يهدد
 «ماطربررر مدحوص رثازر رحل صوم اةطرطتو ”ثدا هدد

 1) الك ناكو. 2) الك قل. 3) د. 12, ص. 66 ا[ لطعت. -4) تم هنن.

 5) اك هب. 26) اك رجع لما رك 200:7 هع 6500 عضومل اندرط نوكيف

 انإباطخ. 8) م. تعبلاب. ه9) 1 انئافلس. 10) 21 )هدح زلال "11

 11) الآ[ +5 ةععات>0ل2 22321



 زلزل

 انير لعج اذه انت03202ل لجوملا ]*تلا اذه ءى دحم /الا هباشت

 هباشتلا نأ مقونت اّلَمل اضيا اهباشت نيلوالا )7031220 1 لجا يف

 نيلجالا انيار اذاف اهكع سيل هنال هدحو )"ملا اذه ىف عقو اهنا

 اذه لثم امهيف ادوجنوم (99) اميهتكح انفرغ لق ىيذلا نيمكقتملا

 7١2102 ىف :لاكتشالا اما لوقاو ىلذ نيباذ انبولق نم ىشلا لاَ
 جلو 507537 ز5) ةبرغ ةنس 400 ف ؛ةكم ةوهف 8

 موج مومو رصد زرجدت مقر هم م ميضور ردو - هوجخ

 حرس مرو ردد جدع دززرا عرددررج حدك ربط مدوبو ت1

 ةبرغ "اهيف .لخحدت مدن 5 هةّرمو م20 كلو نم ىلتو

 هعمل 00 قح نتا وجت ده نوح نال دسار 5

 ةنس "لا نوكنق حورشم ريغ نارح ىلا ىتوك نم هجورخو حو
 تا 0 هدو تزوجا مترو اطار كبل عل
 فيك اماو* ترزرا مروجو ردد مزور ماوطو حدودد د

 ماشلاو نارح . ترابص :فيكو ” 0+ دن, د5: ئيسي م3757 راض

 ىلذ عمو اهركذ عضوم اذه سيل يورش اهلف 5778 :اهل لاقي

 هنا معبي دحا ردقي ال نينس 210 رصم ىف ؟اوماقا ام عيبجن

 عضوم اذه سيلو 7231 25712109 20 ريع ةعناممل خنس '17 اوماقا

 نينس 75و ةذنس 55 ريداقم) تراص دقن هحرش

 م8719 اوق وهو ةنس 592 اهدحا نارادقم هلف 035 71302 امان

 حدرح# ددو»ع مرن جرد طدد5 مربطرو وذ دد مور دم

 1) 36 ىلجا. 2) الك 19 همدز. 3) 252844. نأ. 4) 908. ةرم.
 5) 11 جبعتو. 6) دص. ىلا 45) دس. هت. 8) اك هلا 9) 18 0

 ءابالا.



 نا

 نار دودو حردزر دون مع داو مرصد داما 4, قر هان مدت

 ىلذب لد 25729 خظغلو 2١707 ذظفل عمجو 0٠١ 10'5ثركا لا

 1فيك مف 780135 عضوملا اذه ىف كاذكو ص39 572" نا
 ىسمان ةنس 335 ةخنس فلا 1977 7103”5 571072 ريسفن راص

 ”انا مادزاط زنط ماع ىف ::«در# دن 533 هللا كدشرا نكو

 نامز 29771002 رقب ىنعي هنا اندقتعا اذا قفاوي اندجوو انكصفف

 اهفصنكو [146] عاكلم هذئنس لثم "تلا نوكيف 784726 ىنب ةلود
 الو ةداير ال* ذنس 890 ىلملا تاقوا ةلمج نا ىلذو ةلاح ال

 اهفصنو تيبلا ناريع 41056 تيبلا ءانب لبق 480 ؛ كلذو ناصقن

 (12) وق نوكيو ناصقن الو ةدابزر ال 335 فلا عيل 5 ءىجج 5

 الوز ل اجرب ماص' دن مدمن مصاول تةصرحت دماج مزز

 هللا 3 ؟وزيخ مدد قا تكد ىلا «تتراب تقر 5 نب مز منزلا

 ل رجودك لعل, انه“ يح لع خذا كارلا نعب ؛ نوكي هثانب

 سدود نانو جاداجب همك درر خرم قير ار كوه ووو دسم

 مايالا كي لا ترجع قمم فخوي نأ بججك ”00) 9١

 اذه نوكيو ةنس 1505و فلا فسصنلا نيكيف اراهنو ةليل ايلعجت

 ١50 ليقلا اذه اهيهيود هيف ليق ىذلا نقولا دعب تقزولا

 عضولو لوقا مت اهنيعب ةنس ىلا دلم 'الا رخاوأ ىهننت ىتح

 اراد رس كو فيس ىاولا لهتنعت طلو هطوعاتسأف 7ةئطأ5 ما96-

 [ءمعرله وذ 1ةعزلم ء؟001عا15 11 نتته6 كتسح ؟00. ءمدعااتتك: جانا

 قئفاوي  ىنتحح >0 هز تزملا ريسفنت سامتلا ىف ىارلا كهتك نأ

 مالللا مدخلي وه اهأ د09 هلوق هنال ةنس 75520 فلا ءىجك نا

 ”الا) م5”ز> ىلعف [2 600. لصالاو] لعلاو د'ادارزت كح ةط7 ىلوقك

 انصكحافف. 83) 125 ماد. 4) لك هدنض. 5) 11 ريصي. )6  2. نمو.

 “) الآ[ هزصع 882.



 رزه

 رود حدو درعص وجو طررصو درع جددد ضردط تربص

 حدرراو درو دد ماورد مد ردو جدرووم جرب طبعصتتو
 ىلذب اعنقو (110) 7937 2371022 "710720 هنم اعمس ناكلملف 57

 ماكنا 57107 ريسفت *ملع ام طبيدد نلت دهيسفنت افرع 1 امهنال

 مماج) هضزرادزب هز لاق ةءاما قرف فّعتملا كالملا لاسف 00
 مغدا هلجا نم ىذلا ببسلا ركذ مهل ملق ناب كالملا عربتف 8

 فقي ال ىتح هتيغدا امنا ىنا هل لاقف هسفي نا لبق نم *باومخل

 فيرطلا نم نوبهريو نوبغي سيل ذا : نورجضيف لاهطشو ماوعلا هيلع

 ةويشلو ةرخآلا باوقت وهو هنم نوبغيو ءاملعلا هب بهري ىذلا
 اهزعو ايندلا ىلم نم ةعرسلاب نوكي اميف ٠ نوبخي امناو ةمئادلا

 5”مرخا ة:دتم هد ؤيهرد د خذ هيلع نيفقي ءاملعلا نلت

 سف مث 55د اهدا اندؤصطل ردجورست رص مرر دز مددحت

 حارورأو رردرا مدمروت د8 (قب نس #79 فلا هثا هل

 نم ليح م00 ةظفلو ممول متاجر ماجد سار هارب

 (30) هعبناو اطاووجر حرج حاج" 95, 29 85505) 'قك نينسلا

 ةكلبمل انبر هلعج ١م لك اندجوف تردون درو راج حربطرد درر

 (23, 17 0]"7ن0) 05 نينسلاب عصف اميرف امانا ال انينس هلعج امّناف

 "0011 اضيا هلوقو 38 طوب 5 دوق: مد هند دعا قنوت

 اهاكح اميرو 7”5ا5 رم 0 درزن جارد زهدزت (99, 18

 طيعد)» حّيَسلل ”فقك 5725١ اماهساو 5١32 كو ”لاوحالا ةظفلب

 1) 21 امهنابو, نللو. 2) 21 200. شيأ. 83) 211 200. ىلذ نع

 4) الآ ذص 6664 باوتلا. 5) 1. ءمهزدصع. 6) 21 ىل ةعرس ىلع.

 «) 25 لاوحا ظفلب».



 معن

 101 رئاسو ١“ مانت مكددص طدو تطرب ريو دو مد

 نيبقفاعم انضعب نوكيف |*0لا *نز ىلا انمقا 'ترصق ناو فيساوف

 افلا ضعب نوكي نأ ءابوو فيسو 2-20 لتتم نامزلا تايئرج

 نوكي نا ولخ ال نافوطلا ىتح نينحم مضعبو نيبقاعم ةاهب

 نأ ىف كشن ال امكو ؟نيضوعم 5 نينكتم لافطاو نايبص 4.قيف

 ل نا ىلا ؟فنخل ىف :اوماقاو. نوريقللا ءاكلصلا هيف ناك رضع! انغابأ
 مكءاج [145] 9 حئاص مكيف ناك ول جزا ؟لئقق لقيا الف .160لا كلذ

 اوماقأ لق ماج )مالا من ؛'"انناجاتو انتداس * ناف ناقرفلا

 ريتك جعلتمو !|*ملا 1 نا كا وم ؟لغلا تمحو دان 0 ااا

 دعو لج انبر نا لوقاو |ث"طلا ظلم ركذا نا ىغبنيو نيحناصلا نم

 ةلجحلا ءام ىلع 12لعتسم مدحا ةكئالم 8 52317 هيبنل رهظا ىف
 ىتم ءاملا قوف 75 ىلعتسملا نالسي :13 طشلا ىلع نافقاو نانتثالاو

 ل ا 19,5(:73 984007) اوف ىلذو ناقرغلا نوكي

 درج هصربب هيج مدورط مود هميب مسرورب سس جدزوب
 ىلع هل فلح ' ناب ءاملا قيف قّعتملا كالملا عربتخ دج صقوأ

 صرب زد جرما 535 لاق نييلا همسي .ةره هثا لعي هلدج لح

 1) الآ[ "عمعأتك اننبءن“. 2) 1 مان. 3) 120. هيف. 4) 9116 16-

 261011 85 حبش 31115 ©1112 600. ال1 نأ نم هموق لخب مثال 5) 2.

 صمستس. 6) 121 هذصم 2616ه. ) 215 9800. انل. 8) 125 هدص., سض.

 هنا ىفو مص. هغ اك ليقي. 9) 21. مان. 10) الك هده. 11) 1

 0084. مت (نأ)١ 12) 2[ قوف فلعتم- 18) 36 نيطشلا. 14) ة[

 فقلعتنملاو 122. 66 1[ نول سي. 15) ط0 هزل



 قالا

 هدنع اهلابج نمو اهيصاقا نم انراضحا *ىلع ردقي 2 1لاكملا

 ىف ليقي ؛ىلذلو هسدق لبج ءانب هدنع برقي 2 فيك 35 ىو وزوماك

 حاول مام طزرحد كد م نطتل. 40, 12) طااتزلا هذه رحص

 نه «ةططقنكا ميكي (نييا ممالا عيمج نمو 2075515385
 طااز )5 610. 15) 'فك انل ٍجلذي الآ © نازيم' .نيعك وأ ولد

 ٍقنم صرالا ضفن نمو تاز مالاؤلط مدمد) ادد ددد
 ,”صومأج (88, 18 3794) مذ اهضفننو ةرفسلا فارطا 7 نأ عمجت امك

 فلخ نم تلق ولو :ةزادز) مالو درر رمدرزم ماقددد

 نم ىفاعملا هذه تاطسب ىنلل ارابتعا ىنافلت ءىت نم ال ءاينشالا

 راع ريغ هنا نم ايش انلابب رطخ نا زوجج الف وه اهطسب ثيح

 م1١ انخبو امكو ميحر الو *فصنم ريغ الو هيف نت امب

 منا الو از) هص دود مدصور - دمزر» دوو مدت (40, 7
 عبط ١> 614. 59, 1) 'فك انئامد ةباجاو انتتوغم ىلع ردات ريغ

 ىق هنأ الو زاطلؤرم ازززن ممدود ربزز ردوحدم 5 د١ مدحم

 تءماجوب ٠ حرمد اطيب دد م4, و1 55د مذ لب هانحرطاو انضفر
 هنّذأ هدقتعن ىنلا هللا ىحري نلتو تصصم» مكر دودو بو
 ةّدم ىرخالاو ةببتلا ةّذم امهيدحا نيتّدم 11 اند لعج
 رث انتيوت تمت ناف نارفلا 2*اهل بجو تقبس ””امهتياف /مملا

 (30, 1 52>) ةيروتلا ىف لق ام ىلع نوكي لب لزمزتلا ىلا تفتلي

 1) 211 هذصو 97610. 2) 21 هيلع لهسي الا. 8) 21 الا نوزوم عىشب.

 4) الك 3 مدقي © ليقيو. ةر 21 200. ءام. 6) 21 تدحسص هتئاتعم

 7 س2 هدس. 8) 21 200. انل. 9) 2[ انحربطضاو. 10) 21 200. دق.
 11) 121 200. اذه. 12) طم 22886. 13) .22.

030 



 موه

 لخاد وهف ناقرفلا اذه ىف هب حصفي مم رصم ناقرف ىف انل ١ هنمض
 ضامي كدلسزدع هيلع حل مرح 0 درسزرملا كك نام

 0 لقد ال“ 2 ىيطسم دل نرباص اندم ىلذلو موبطمد
 مداوجردر ةذ اكسمو ادّيات دادزن لب انروحلص فيصضت الو ركاضن الو

 ىلع اناريب نمو "ا حازص»وم د حدددأج زمدوج» دداط قذر 5
 رن هنا لجا نم انلهجتسي واانم بجعتي ايناف لاحنا هذه

 ةرث نم لثم وهو انخكص امك ىدصي مو *انببج امك برجي *

 هاهجتسي تبنتل ضرالا نوقش ىف اهيقلي هاري «نف عرزت ةطنحري
 20 ليك لت راص اذا رديبلا دنع لعامل وه هنا هل ” نيبتيسو

 (طذ4. 126, 5) د باتكلا انل :لثم اذكو اليك 30 وأ اليك

 ادلو ري من [144] نم ماقمو 71290” 2302 571005

 ىلا ليقيف هروما عيمج ليتجو ادلو ىبري هاري نمب أزيب وهف ىبري
 اكلم راصو ةيلْلو :ملعلا ملعتو ربك اذاف هاذه (109) وجري ءىث

 لاح هيبشت ىفو ًارهتسا هسفنب هنا ناسنالا ىلذ ملع شويلخل داقو

 مداأج» انصرح هداقد (66, 7 552021 اق ركذ دلوب ةنوجين ام
 دال دوا ليدل ع ق8 دان ور ويرخك ١ ودح وهاكت مدادذ
 ىحولا هيلع 10 ب عصي فيكف بيرقتلاب ربش رادقمك هدنع ءاهيبلا

 رسعي فيك ةحار ةطسبك هدنع "جلا ةفاسم ىمو اهنم انيلا

 ءىبتنلاك عءلنع ضردلا بارت 13 اقم نمو اهنم انلمش عبج 12 :لنع

 1) ]ا[ دعنص 8 600. 2) الك 800. كب لعو اس. 3) 15

 4) رص. دد»» ه6 دددا» 5) طم. 022. 6) دم. هاري هناذ ه4 هلهككسيف.

 1) 16 لا... .نيبتي امو. 8) دصن انلتنت :9) 28 نم اجي.“ 210)
 بعسصتسي فبك. 11) ا راكلا ةحاسم. 12) 5 هيلع رسعتسي.

 13) 1 ماقم».



 وعلا

 ءالوام بقاعي نوكي 2نا بجو ١نهتتا اذف ةياهن الب نوكت نا
 تورت تيدز 3 نمر اد 3س" لقاام "له الرام ضوغب نآو

 قئاص هلا اهنمو مع طدد حؤؤد ٠ م مدوأو هد
 طدز جالت د” 6طن. 8) «فك هما مىديو تبتي همالك ىعحلا

 هذف .؟نوسيقم انا اهنمو ماجور جارت نسكب هدد ما

 انحعو ناك امتنا ىخلا رصمب انك نيح لوالا هدعو ىلع كيعاوملا
 وق كاذ' *اريثك الام انيطخي' .نإو انلاظ . ىلع. ان مكي, ىلإ 5 نيياب

 ددربو دروع رد دددورر» دمع رص مع ذا قر, 14 مص حد)

 نم انب. لعف .ءىثن ىلا انننويع ترظن: دق, اطار سدد درعا |
 هبشأ امو 6-10 درو ١310 231 فقومو ىيلسلاو لاو ركلا قش 'ء

 ةداعسلاو ةعنلا نم ةعساولا ةييظعلا ريمالاب ندعو 7 دقن فيكف ىلذ

 ّلذلا نم انلان ام فاعضا اهلعج ىتلا فرشلاو زعلاو © لالجالاو

 مددت درو مددود حصص م61, 7 جهزت ”فك ءاقشلاو

 انتر ةريسي  نيح ةظرطب انج رم ام ههقو "دق" مكاو طوول "ذك
 ١05 2353 613. 54,. 7) لق ذأ ةعساو "ذجحر هيلع انضوعي

 اع رابتعالو هنا هذع ىلع تهدد»# عاردر حومحتت تصدر
 ال اج اثدعو ام قوف ةفعاضملا فاعضالا نم انب لعفيسق ىبضم

 تددا ”داثات) (80, 5 537) لق امك "”ةليجو ةعسب هيصخأ

 عضاوم ىف رصم ٍيورخ ركذ انيلع ديعي ةّلعلا هذهلو 75
 امم ايش ىبقبت ناك ناو هاندعاش ام. انبكذي ةيروتلا نم ةريتك

 1) 24 321 همدز» 2) ظل وعرب تكي ناشف هلق 3) 1
 4) 11 سيقن. 5) 121 نيباببر >2. 200. اهدذحا. ه6) 11 300. طقف.

 هر ه1 نإ را هل كدت. تور هنجر. 10) 31 هتلمجكو.



 م

 هنوفص نوكنف هيأ اننكسيو هسدق ىلا انب ىئإبو اهبرغمو ضرالا

 الد زاد فدل مراسل وي يامر مرعلا نتن اره « ا 0ك هتصاخو

 ردود حرحرب :مرخحمل تورو مورد )كرولا مكرد كحد دز

 اوبتك ىتح 1 ىنعملا اذه ىف هوايبنا عسّتاو 1١' حارا“ ددمد

 اذه انيلا لصو *نبرخألا هئايبنا نم سيلو ةريثك ارويفس اهيف
 هاذه ىلع انفقو 7237 7202 :ديسلا لوسرلا نم لب ملعلا

 0 ٠ دنا (60, 3 5”ددر ةيوملا خب لوقيإ نأ, لبق: نم كحيملا
 انل اوماقاو اهرخآ ىلا ةصقلا ىلت ىف لق ام رئاسو ضصاث0 م

 اذه* ىف وظنا نا تذخا ىناو 5 هانلبقف 5 نيعاربو تايأ ىلذ ىلع

 جاتك ءىش هيف نكي ملف رظنلا فيرط نم بابلا اذحم 7 ىفو رمالا

 هركاذ اناو !"ادحاو ىنعم ” الا ” اهلك * ميقتستو ريركتلا ىلا

 اهنف هوجول بجاوف ناقرفلا .لصا اما [143] ةلاقملا هذه ىطسوت
 مال نساق ىتلا تايآللو لوقلا ًأدتبا ؟ىخلا ىسوم تايآ ص

 ىش ال '* علسار ناو هب اورشب نيذلا نييبنلا نم هيغو ىبنلا

 دربطرو مورو ردد هدد حامد (44, 26 مازن خذ 7 ديف

 ىبيلبب ةمالا هذ ىلتبا دقو روجي ال لكع '3 هنا اهنمو 7

 اهضعبو نوبقاعم هب ” نك اهضعب نا '"ىكش الو 74 ةليوط ةبيظع

 زوجب الو ةياهنب ةدم نيلاثخل نم دحاو للتو نونحتام هب 7 نك

 1) دص. ماستر 860. اذعر 25 نأ ىلا ىلذ. 2) 21 .ةدرومةوه.

 طققف. 83) 26 لوال. 4) م. هذغر الآ دوعوملا 5) 25 دنع ه-

 عع. )6  دصب هالك“ طعطتقس. )7  01 هد. 8) 21 ميقستو. 9) طل. ىلأ.

 10) دس. «#غ 35. همصتس. 11) 3[ ةكاصلا 12 يمتم 1

 13) 215 هنا 14) 11: مممعءتلا. هن تتحح 22606. 15) 25 308. ىق.
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 ىلع ىدنع برقالاو ةرخالا راد ىلا ةلقنلا تقو ىلا نوشيعي الو

 نيذلا ممقلا ىتالواو ثلاتنلا لوقلا [142] اذه رايتخالا فيرط

 اماو ]0001 اودهاشيل ثععبلا #ل نئمض امنا ةمالا نم اوتام

 جئايحال ىنعم الو ءايحا مو اهودعاش كقف ءايحا و هتفاو نيذلا

 نتقو ىف ةليوط راعالا نا ىلع ليلدلا نمو ةرخآلا راذ تدقو

 وزرزو» ربط دوو دسم رووح ريط مور مو هررو) ىف جزرامالا

 باتللا ىرت ىنلا اذعو 0١ مزز 70١ زمزرج صدد د ادرم» دصرجب
 زد مطااالا طكط* مدان تخط 3 كورا 2 10 20) ليقي

 ةبسنلا "يقورط قاطو, بنيرعلا لعب وصا اننا 55د
 تام نم ائدنع راص ةنس '”2 براقي اذه انرهد ىف رعلا نا ىلذو

 رتهفرلا : كاذ1ق ويلا 'ناك اذان "ايبص: تام اهنا ليقن' ذنب 5 8

 هنأ لاقي '”0 )3 دحا هيف تام ول ةخبسنلاب ريصي ةخنس 0 براقي

 يزل طخ نما نال هلل ىطاخل ره نيب ' ةف0157 :اماو' يبس تأ

 1013 نوكي نأ نيبو ةنس 5 3 نوكي نأ نبب هرمأ ىف قف ال
 اذ ةتداع نما نئانتلا نت ننال نك «ماطرب نس

 ىلا ةفاضالب مدنع ةنس '5 ىباف هيلع أطخا اذا خيشلا اولمتج

 دب نويفختاسيو هنونعلي لب منم نوكاسي الو ميشلاب سيل ”0م10))

 هفرشا ام دعولا اذه نم ىل ايف ابصلا لاح ىف 2دنع هال

 ةمالا رئاسو نيبخاصلاو نييبنلا عيمج هيف عينج نا

 هللا فقيفوتنا ةعباسلا ةلاقملا تدليك

 ناقرغلا يف ةنماثلا ةلاقملا

 ليتارسا ىنب ةعامج انذقني هنأ هئايبنا ىدي .ىلع رعو لنج انبر انفرع



1 

 مأ اوصعي نأ نوعيطتسي ملح انرخالا ّئ باوتلا ليغا اندم اد رخاآ

 دل راد َْ اوصعي نأ 6 للم ةكثالملا نع لاو ا ما اهنم

 نيكي نأ ب اهنم 5 ام ملعي ءايشالا فلاخ نا ليقعلل حص
 هعيطيس هنا هنم ملع نم الا اكلم فلخإ رث هنا دقتعن نا بجو

 ىدصلا راتخ هنا هنم ملع نم الا ايبن ' ىفطصي الو هيصعي الو

 دقو الا نيثوعبملل ةرخآلل باوتلا ىمضي منو بذللا ال :لاسرلا ىف

 هتمال ءايحالا نمضي رثو هتيصعم ال هتعاط نورانخ “ب جتا ملع

 ال هتعاط ثعبلا دعب راتخ اهنا ملع دقو الا 710001 تنفو ىف

 هنوك ةخقيقح ىلع نوكي امم ءىت هيلع ىفك سيل نأ هتيصعم

 ىف اهنوبسكي ىتلا تاءاطلا ىلت ىلع باوك هل لح لاقف لاس ناو
 باوثلا راد لحما نا ليقعلا تبجوا امك معن انلق 710701 قو

 ١ هي 6 لك ّ 0 لا تاعاطلا ىلع باوت 0

 راد ىف 1 لاقي نا فيكف ةعاط ع 0 3 7 0

 ]الملا هيغاوت ىيذلا مهقلا ىع لاس نافذ باوت باستا ةرخالا

 عقد امل ليقنف ال ما نوتوجي له لاح .نوكت اذ ام ءايحا مو

 لاقف ٍهضعب اما ١'/ ىلع هيف اواص عيار ىلا اذه ىف رظنلا لها

 نويبحملا لقني امك ةرخآلا راد ىلا نولقني لب نوتوي ال» نوشيعب
 كتنقو ىف 3 نويحكإ مث نونوميو دكيلق ارم نيوشبعي 2 نولوقي عدو

 اليبط اريع نوشيعي اولق ضعبو نييكملا ىتثالوا اوواسيل ”21الا

 1١ هز ١ فظعي ذولا 27: 1اولق# .” 3): هموم : هدفت هدا



 الزثب

 ىلذ معلب ليجالا ددع وه ًاليج 32 ىف بيرقتلاب نامزلا لوط

 ىف يسارف'" صضرالا ىم مهمل انعطق اذاو ةوبر 840 ةوبر فالا 8

 لايما 3 خسوف لك اعرذا اهانطسبو 2150 ىم وزج- 2 ىلا زيساوف ! ١“

 فصنو ناءارذ وه ىذلا دوسالا عارذنلاب عارذ 4000 ليم لكو
 ىفخل اذه اف اءارذ 3585 ناكملا ىف عاستأ عهنم سفن لكك ثلتثو

 لهف لئاس لاس ناو ءاملعلا ذيمالت ىم وه سيل نم ىلع الا

 هتدجوف ىلذ تنيبت اضعب ٍمضعب فرعي لمو مءايرقاو غلعا ققفرعي
 نيفورعم اونوكي نا ّىب ال ءايبنالاو 230تالاو ه"205ل0ا نال كاذك

 قفلا نوكي ىتح نيفورعم اهماوعو اهصاوخ ناك ةمالا نيب اميف

 فحاي ءما لك نا لق دق باتلتا نأ اميس الو ءالواهو ءالوام نيب

 #28 مزط) هاتان ]2١72120[ 5283 لصف ىف سورشم وه امك هطبسب

 [141] ىذلا طبسلا ىلا دجاو لك بسني نودوهتملا ىتحح (48, 1

 درك كد كوز كلا 0525 5350 10. 42, 23) '2'0 هرواج

 لع نييريعملا ىع لاس نف م»» ” موهد :صاوصر دودج حزب

 ةلسلا لق ام ىلع نووربي عناب انبجا نووربي ما عبويعب نوتعبي
 ام ىلعو )'؟«طدطلط كد دمر مداطد زاد 01: ”دك)

 رجالطاو مصرا صال اذا (39, 89 253>) ليقلا ىلإ مميضم وه

 هل مزددظل #7 65, 5/6 "220 لق ام ىلعو مضد# ١

 نأ نورحقيفا لق ناف ١ مدرح) صدو اجدربو ردن نري ع م:دنرب

 نذا يف ىلذ ىلع اوردقي مث ناف 2 ما 70200 تنقو ىف اوصعي

 نوت لام" ةدلييخج وكف :افنكك هاذا ل عااور جك ذا نوعا
 يآ لئاسم 3 كو فورعم ةلسمللا هذع لاتما ىف انباوجت ال ما نوبقاعيو
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 1 500-1.5 (6أ منسرف). 2) 200. 3م م0 2 3 لي هدو 2 تل



 ملأ

 طر) تد> نيئطاخل فينص اودّتع نيح اًوامدق لو 8 هزل

 اريج مرسددد طربا ميور مهرررم ربط حد اريح سرر صاخ

 محدود مطر رد يعدد حروب حور ومصر روج دج مهما

 مدصرددد ميم مصو درع مزح متر 1م مزمز اجرح هصصو زج

 اذه ىف وهف رفللا نم ىتح ةةيصعم لك نم بات نم لك نا انفرعف
 نيرقم نيدخوملا رشعم نحن سيلا اًماع الوق لوقا مث نمضم دحوملا
 ةازاجملل ةرخآلا راد ىف قوملا عيبج ىيح هلالج لج فلاخل ناب

 اهيف ىيك ةدايز ةدمب ةمالا هذه لصف نوكي نا ركنملا ءىش ىلف

 ىاو ةرخآلا ةويحب ىلت جعتويح لصي ىتح ةرخآلا راد لبق اناتوم

 ضوعي الدع وه سيل وأ هل عفادلاو ىلذ نم عناملا ببسلا ءىنن

 ةميظعلا رومالاب اهنحاما دق هذه انتمأو هئتنح بسح نحنا لك
 ىرحالابخ ةدصدداع مددارم دوطودح دد مو, 10 "دطز فمك
 نم لضفا نوكتف ةرخآلا رادلا لبق نم ةلملا هذه اهديزي نأ

 لاقف لاس ناو نم لضفا اهتنحنو اهببص ناك ابيك نينسك عيبج

 لوقتف ضرالا هعست فيك نيعيجا ةّمالا هذه قيم هللا ايحا اذا

 ىلا سانلا ىلا انتما تجرخا نم اندجوف باسل انذخا نا

 بيرقتلاب 3 ليج 32 نوكت نينسو ةنس "0و نيفلا 571000 ندفو

 نوحاص مهلك مانا ىلع رمألا انملس ولف ءاسنو لاجر ةوبر نيرشعو ةئثام
 نوولي امنا تان جول زا تفو ىف اوقكاسي ىتح نوبثاتو

 ناسنا لكل ضرفن نأ دعب اذه ءج 150 ىم ءج صضرالا ىم
 ىلذ طظوسبمو هجاتاوحو هعرززو هنكسمل عارذ 200 نم رثكأ غنم

 ىلع ةمالا دلع رادقم وه ىلا ةوبر ىيرشعو ةثام انببض اذا انا

 1 م6 2) 1 ليج 1



5 

 لوالا ناقرفلا نا ى:اتلوقع دغلبت ام ىلع ءيكلل هجح+ ١ امو !'لوقا مت

 ناك لوالا ت1دؤ2 لا نال رّيخالا اذه قى !ىيضو كلذ هيفأ نوصي 9

 ليشلا هيف كّكبتي لو اذه ىم رصقا هتذم تناكو اذه نم فقحخا

 ريسيلا عنق ىحاو عضوم ىف ضلك اوناك لب اذه ىف قمت امك

 هتلم ليطو هتبوعصلف ان“7310 اذه اماو هل اوربصو كعولا نم

 :ليلخل ىيعاوملاب الا هيف ربصن ال انآ لجو: رع انبير ملع هيف انقيردو

 ءايشاب '88لا ىلع لضفي 'ثلا ناقرفلا لعج ىلذلف ةيتكلا تاراشبلاو

 ليقاو اذه ىلا رخآ ةفاضاب عوبتأو قوملا ءايحا ىنعا اهدحا اذه

 هيف لاق لب "”كاذيك . شيل وخالاو هلا 1753 نك للا

 هيف ناك لالا نأ اضياو )الط راثؤدد ع ١د مور دق هزيم

 كحاو لك ىلا ىحوي اذه ىقو ءايبنالا ناسل نم انيلا لصو ىحولا

 77705 لق امك ىيدلا رمأ ىف ضعب نع انضعب ىنغتسي ىتح انم

 ناقرفلا نأ اضياو تورت صرع سدع كاز تواجد حاجا 81, 35

 طيجر»ر خذ 03102 هدعب نوكي ال رخآلاو ”١تز)9 هدعب ناك لوألا
 اذ ىتاوزلا نم ىلذ بنتا امو تازن دج :ددرن" ب5 54

 اهلك ةمالا اهناب هبيجنف © نمو نم نويحن ءالوام لاقف لئاس لاس
 "5150 ”ىن نم ىلذ ءالبتساو ةبوذ ىلع تام نمو اهنم نوحاصلا

 ىّممي ىم ّلكف مزز هداصادددم» ندرحر# ضررا 87, 8

 ١دز) نومسي نيحناصلا تدجوو دعولا اذه ىف لخاد وهف هزل

 ىم ا نوتطخملاو جرجرب هر رزه تصرعط) امر دم كنا
 درت ربك مرجع هدد م5 صا سر تنك ةقزت نسر نا تلا

 ورز مطاط :مدصولا 2, 25 رماتر ماد ةطز) نوّيسي نوبثاتلاو
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 مدرجرم ماجدرباط صريحوت ررصروا رد مد مادو مؤذن دددد
 ادوج .# سيل 50١080 .نا ملعسن , نك امانا 47 تتالا

 «ؤنب ىنعي ايك 7120201 لما 71/825لاب ىنعي امناو اهناذب ىقبنف

 هّلعلو هيل لما حصد مسرد حاز مددت 04, 1 تدر

 نأ ملعت نأ ىغبنيف ةرسخألا راد ىلا نيلقني فيك ليقيف ركفنب

 نولوكتيف '2لا ناكملا 8 فلخ سانلا رئاسك نبيل ءالواه ليبس

 اوبرشو اولكا ءالاهف ليقي هلعلو ىبس لهسا ىف لوالا ناكملا نم
 ةينبلا كلتب ةيخآلا راد ىلا نولقتني اويحا نأ !دعبو اوجوزتو

 انملع امك ليقنو هميف ىلا برقنف نوبرشي الو نولكإب ال نوريصيف
 لكاي ال لبثل ىف اموي 0 ماقاذ برشيو لكاب ناك ١2:35 تا نا

 ديعت لهف نوجورتي اوناك اذاف ليقي هلعلو اهلاك هنينبو برشي الو

 [189] توملا لح دق ما هعم تشاع 2ك نا هيلا لجر لك ةجوز

 ءالواه ٍياتك ل ءاملعلا ضعب لاس ايك اضيا اذه انلق مييوزتلا

 عم ناك اذا هل ليقو بيجاف ال ما 7703 72 مضن ىلا نوّيَشل

 ليقا ىلذكو انركف هل ده نا نع انينغتسا لقف 55*72 مشرد

 مارح امو انلاوحا ليصحت فحلت امنا انراكفا نال جيوزتلا باب يف
 ال ما جيوزتلا ءايحالل مسني له طق هلثم نكي رن اميف لالحو

 ناف لوقي هلعلو ىدلحو ىحوو ءايبنا كانه ذا هتنووم انيفك كقف
 ليقنف شاع اتّيم نأ دج رث 50005 ص]لاز» ىنعا 8840 ناقففلا

 م1 نفض ولو ,ءايجالا .نارفلا عمت هل .نيضير ازرق ءفلاكلا نال لنجا
 اردو ناددد مزن رد :-صنلا مقر 14 ”تالجت) لق ابنأو هلعفل
 همان نم كب الو ىلذ نيض هذان ريخالا ناقرفلا اذه ىف امو طقف
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 نلف انع ىفخو طلتخا دق هناك نك هانيار ناو ضرألا [130] ىف

 ليكاملا ناسنالا ىلذلف نايبلا اذه ىلع رمالا نان قلاخل ىلع ىفخ

 ىف تلصح امنيا ةلوزعم اهلكف هئارجا ىم ءىش ىفي مف فنا

 اهعارتتخا نم بجتاب ىلذ سيلو امترساي داعن ىتح ركلا ىف وا وبلا

 نولكاي لم ايندلا راد ىف نويل ءالواهف لوقيف ركفني هلعلو ىلصالا

 نوبرشيو نولكاب هنأ ملعن نا ىغبنيف ال ما نوجوزتيو نوبرشيو
 ز”دد1ن2لا نباو 2051801 نبا نم ناب ام ىلع نوجوزتيو انلثم

 ءاملعلا ضعب لقو مييوزتلل اكلصو ايرشو الكا ايندلا هذه ىف نبيخأ

 اهدعاش ىتلا ةيالا ىلتو هضعب كلو نم هنأ (92 )5535/) 

 زر مرت (87, 1) ةّضق لوا ىف ةوهشملا )تدر 2215١ كّيسلا

 عروهظو ايندلا ىف قيملا ءايحا ىلع لاحلا ناعربلا ىف اهرخآ ال

 درر ددردزرا رص متدص مدد ماكل ةطغ1. 10 خذ ىنلل

 . اذد9 ّىنلا ىلع ةّمح ىنك دعو ديد جدر طم مجرد
 نم هفرعت نمل اهتدهاشم دنع اهيلع حلل نيكت ةمالا رئاس

 نيذلا ءالوام ةويح رادقم نوكيو هتويح سماقتساو شاع دق

 نباو ماظداللا نبا ةريح رادقمك 7043:77 ني ىلع هللا مايحا
 نفذ ”ل)ازثالا تمقو ىف نويل ءالولاح امو بيرقتلاب تالد31خ

 حاطقاو 02: )”57:ذد) انغلس ليقل نوتومي ال مهنا انيلا تلج رآثآلا
 اذار ردؤزرأج ردم زرع دق مرمصو دصرر مد مم
 !انفت ضرالاو ءاهسلا نا ليقي هنال ىلذ ىبمقي هانيار باتللا انلمات

 حمدازاز) حاروورأو ٠ (51, 6 791189) هلوق كلذ ىقبت :]١0ظنالاو

 مديح صور مزج موو د ممدود مدعم زرع مدح

 1) منو 7312 ح ىنكو.



 نارار

 ف ىتلا رانلا ىتح اهسج ىنفي مسج رالعلا ىف سيل ناملعن

 ءمج لك فحاليو ءىشلا ءارجا نيب قفت امنا قارحالا ةعيرس

 نا زوج سيلو مى ىنفي سيلو ادام, ىبارتلا إل ريصيو صنعب
 ال هعتخا ىنذلا هقلاخ الا ىتالتي ىتح ءىش ءانفا ىلع ردقي

 ام اهسج لكا ناويح ٌلكف ةلاحمص ال ميك ليقلا اذه ناف ءىش نم

 يوحا ىخلا ببسلاو لويقاو طقف هثازجا نيب قرف امئاو هنفي ملف
 ءارجا /)لا همسج نم ءاوهلا بذجي ام وه ءاذغ ىلا ناويح لك

 ءايسهلا بذجي هدحو ناويثل نم سيلو ةدوربلاو ةبوطرلاو ةرارخل
 زبخ فيغر انعضو ول نا ىلذ ىلع ليلدلاو ' مان لك لب ىلذ

 لو ءازجا /'لا هنم بذج دق ءاوهلا اندجول ةليوط ةذم تيب ىف

 ءاذغ ىلا ناويلل نادبا تيجاتحاف طقف ىبارتلا علل الا هيف فبي

 من نا هنال ءاوهلا ةاهبذجج مث اهيف ةعوضوم ةدام *نوكتل امئاد

 ةيلصالا رصانعلا نم بنج ةيذغالا ءازجا نم هبذج ام دجي

 بلذج ءاوهلا ناف 2 ناسنالا لكا اذا نأ لوقاو ندبلا فلتو

 ىقبتو ةدوربلاو ةايوطرلاو 2 نم ةحاقتلا ىف نك ام هندب نم
 قفتت ةحافتلا ءارجا نا نيبت دقف هب ىبمري الفن ريصت ةيبارنلا
 اهقلاخ دعي رل ةحاقتلا نالف ضرالا ىف عيارلاو ءاوهلا ىف 3 لصختو
 ءج لك قلبت ةييظعلا نداعملا ىف اهوارجا طلت 4 اهتداءاب

 اهذرو هثازجا عبجب هقلاخ هدعو ام عضوملف ناسنالا امو دصنعب

 ةميظعلا رصانعلاب طلتخ ال ةيحاث اهلزعي ىلذلف هيلع تناك ام ى

 لصح ىلا ىبازتلا لا ىتح ةداءالا ثيقو ىلإ ةزفتنم ىقبتا لب

 1) ه8 ؟تاعللا 2) ظل 1527 كم رتب 212 هس 1. 93) د. مك

 212886. 4) مم. ممر الا



 لاراب

 /تذا ةقبطلا تيفقوت مد والا ةقبطلا ءارجا اهب تطلنخا دق ىلا

 بكر مت اضيا رصانعلا نداعم ىف جوازجا نطلتخخاو سانلا نم
 نيتملقتملا نيتنثالك اهلاخ نم ناكو ةتلاث ةقبط اهنم قلاخأ

 'ةلاو اليك ىلوالا ةقبطلا ديعي نأ زوجج فيكف "لاو ””لا ىلذكو

 ىلذ ىف نيباف ضعب ىف ةقبط لك ضعب لخد دقو اليك لاو المك
 ةقبطلا ماسجا تالولح لاعنسا ىلا اتكح ناك امنا لوقاو ايفاش انايب

 ىلق الا دوجوملا ىف قبي مول ةيناثلا ماسجا بيكرت ىف ىلوالا
 نم ةضف ةينأ هل ىمك ليقا الثم ادبا رركتت تناكف طفقف ءاوجالا

 اماو ةغايصلاو ىبسلا ىلا اهدلعا ترسكت املك اهرييغ سيل جرد فلا

 ثيح اهروسك عفري رسكنت ةينآ لك نا نمضو لم تويب هل نم
 هذخاب !اديدج هغوصي ءىت لك وهف اهنيعب ةينآلا ىلت اهديغي

 ىتح اهلزعي لب رسكنملا رسك هعم طلخ# [134] الو هلم تيب نم

 رانلاو ءاوهلا نداعم تدجوف نصح كاذك دعو ابيك اهديعي

 مرج ةلمج رادقم لثم ءامسلا نم عج لوا نيبو ضرالا نيب ىتلا

 هذه ىلع رمالا فاو ؛!ةّرم 8و ةّرم فلا اهراحو اهلابجو شضرلا
 نم ةيناث ةقبط ماسجا قلاخل بكري نأ نم كب ال سيلف ةعسلا

 اضيا ركفتي هلعلو دعو ام اهل ميتي ىتح اهلزعي لب '80ا تالولح
 كيبصا مت ىهبلا هلكات دسالا ىرغ مث اناسنا كسا لكا ناف ليقيف

 قرني "قيل ىلا“ ةداقر راف ”ناملمالا "نيححتا م نامتنا كالا" 1
 ناسنالا نم ما ىهميلا نم ما دسالا نما لوالا ناسنالا فلاخأ

 نينموملا ريك امم اذه نا ىل عقيف دامرلا نم ما رانلا نم ما 'لا

 نأ ىغبني لوقو ةمكدقم كلذ ندع باول لبق مكقا نا ىون
 1) 1, 89 ت6 60. م. 0



 زارع

 مدد وع دطردو طدو دذ ماد رز رع دددوك حصدت
 درب نووم دزرد م, د, 2 هددؤرد) انه مدص دددد هدم

 ٠ مرج درورعأل حرجورودج ندع مع د رن رصد عقو] دامدأو

 مربح مدرج هويجر مس دددم مجرس ماطرخ مددت هو
 ىف 62+ 5515) اضيا رثألا ىف ءاجو ؤدرعرت مط حصرد» -:دزرد

 دور مردزل حزرك تزردو )زر زوما (ةر 4 7370) ريسفت

 رورو ماودسرو مو مدرع رووعد دج مرردسلا نا مدع
 اريج ةن» مددنطد لا نا اادسم مسد دداز» مدد
 راثألا_ تلجو . ماوبطا :ماجوب درم مدون حاصرب [ وود

 مظعاب كاذ سيلو ميلع بايثلا ىيعي عقلاخ عايحا اذا قوملا نا
 غلاب انتما نيب اميف اشف امل ربخل اذه ناو عسفنا قوملا كر نم

 ضعب اهلح ىتح ةنووملا هيلع نيلقتف تاتوم نافكا ىف سانلا

 (37+ )ال3 ”1200) جلوق كانو هل ىفك يف ماس اب املعلا

 ردن درر طرد 5 مورد مرورج مسوس مسرح مرامدد
 صراؤم دحرت رجطصر ردح مدس درب رمدتدت صرع صاؤم
 ردصرب هزرن طد دردر) ماالطتتمم رطصق دددد مانت دانزرد
 ىف رظنلاب ىصقتلا ليبس ىلع ليقا لاوقالا هذه تحرش ام كدعبو

 ةرخآلا راد يف نيذلاو جز21ا كفو ىف نينلا قوملا ءايحا باب

 سانلا نم ىلوالا ةقبطلا تناك *اذا ليقيف ركفتي اركفتم لعل اعيبج

 ىنعا هندعم ىلا اهنم عج لك راصف اهرصانع تللحت تنييفوت امل

 ةسوبيلاو ءام لاب ةدوربلاو ءاوهلاب ةبوطرلاو اهتطلاخن رانلاب ةراولْل نقحن

 نداعملا نم ةيناثلا ةقبطلا ماسجا فلاخل بكر مق ابرق تيقب

 1) ةاتصزت1. 2) طل. "عمم
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 (4, 82 535) اقف ١١5 55 فقومب باتللا باجتا ريظن اذهو

 دودج مجرد تزوج رص دوج دسرجج حمو مد طعم دد
 رثكالب هللا ةردق ىّيبتت امنا 3١ ؟طادد زدنا )8 705 0

 (و, 46 صاورت)) باتكلا ليق ولا نفلاو نوقولخملا هنع رحعي اميف
 م دودج ذو هدنو ع» ةهدحص 55 رب صدت دنا

 عاصروبا صروح قدزرحلا مدصرح دج مصرح مدح رد داق مت
 حمعزد طذ هطلت هذ ةصدت# طر دا ممالاط 5:00 هذال

 ميكلمل ليق اهنا ىلعو فيساوف '2لا هذه نافذ 5 7728 23١

 هَنال لاّيِل ليق نع ةياكح هلوق امّناو هسفن نع هلوق وه سيلف

 ح١3 (8) لاقف لاقل هذه نم لاهمل بولق ىف ميلتخ ام هلبق ملف
 دعو حجرمد حددطد مطور ريد عطري حدود هد داو

 بنسب طاطا زث5 نانلا بولق ى نا مكق املك م”
 'زلا لاقف جبولق ىف ام كلذ دعب يرش توملا ببسبو متويح

 نأو تيم دسا نم ريخ ىح بلك نولوقي ذا عضرغو فيساوف

 تداب ىقو ايش نوملعي ال قوم او هيلا نوريصي ام نويلعي ءايحالا

 رث ميكلمل ذذ ايندلا راد ىف بيصن مهل فبي لو غلاعا عيبج
 نمف رورشو لاهل ساوسو اهنأ اهلبق ملف ىتح لاوقالا هذه لقي

 برقي ال لب هب دعتسم الو هيلا ننفتلم ريغ لماج وهف اهب قلعت
 «قك نع نوكس واما, ن5 لا .نالزدتو روس

 تهور هدرا حداجاجرسو هكيدرج» عبط رند ترو عبط (5, ةرو ح:اجدرح)
 دقتعي ال نم ّلك هذا اذه لثم هيف اذا ردآلا هنلج ام ىف ترظن مك

 تقو ىف ةمالا ةلمج ىف روشحن ريغف ايندلا راد ىف ىقوملا ءايحا

 صدصسو دورد مهد 600+ م57ت2) مهلوق كانو جزنااثالا



 ام

 لقني الا وع يحصلا ليغلا نلتو 5دامه ماج صد” تن تاز
 من 'اؤ تفصو ىتلا ””5)) نم كعك هلا هروهشمو هرهاظ نع قوسف

 هذه ناسنال نماق ناذ هعرهسم ىلع وهف اهنم ذجكاح هيف نكت

 ءايحا نوكي نا عنمت اهنا ىظف فيساوفلا هذه ىف ىتلا هبشلا

 ديصقملا ضرغلا جضوأو اهمكذا نا تيار كقف ايندلا راد ىف يملا

 نم برض اهنم نف ّللكلو هبشلا نم نونف /') اهنا ليقاو اهيف

 ال5 5 55) (7, 7/10 3724) كبعلا ليق ىلع اهنم 'ةلاذ نايبلا

 دز مدد درر د كرت دوج مرر ركود مط كك دم
 دوور ةصودأج كارز دوج ربط ماوزر» ربط اوريون جج» رد كاد
 عبور كدب ندرك نطنلم دهر مصرس ددو صاط١ حاج (14, 14
 ىلع ردقي ال قلاخل نا :لاوقالا هذهب اوديري مث ءايلوالا نافذ 3“

 ردقي هنأ ملعي وهو ىلذب هلبقتسي نأ زوجج فيكو قوملا ءايحا

 هدورو كعب ناسنالا وح فصو ىلذب اودارا نللو ءىثش لك ىلع

 [135] ىلا عجري وأ همون نم هبتني وأ هسفن ميقب نأ هفعضو ربقلا

 للا قحتو رجع نما ةرؤصلا مذهب وع ادبع مخزا مهللا نولوقيو' ةلزنن
 >5 551 (58, 39 5” باتكلا ليق ىلع 'ثلا نفلاو ىتقأر

 جحد تادر# 003, 15/16) داز» مزور داص مرج مدد ددد
 نك ددداللا 15 5ك ادن يزاد مرا نسايط ادا

 عافعضب :بلع «دابعل هللا 8 بابسأا دحا نأ فيبساوفلا هذه ضوغ

 الو متاذ نم علزانم ىلا وا عاماسجا ىلا عوجرلا نع مهحاورا زجتو
 فسو اوداز املك لب اهدري نا ردقي ال اهقلاخ نا ىلذب نوديري

 اضيا اهيلع عقلاخل ةردق تدادزا ادعب سانلا ةهج نم لامخل هذه

 1) رص, كمهد.0 )2  دس. مرمأ» 5ممم»مو# زا



 ا

 اماو اهانهكق ىلا بابسا "5ل) نحال هلا ,ليوانلا نم ليتحا:.ام. لك

 بجاولا نم ناك ولو اهصن ىلع فيساوفلا اهنم ببس نكي مث اذا

 د ا تريزا :رم ةلقتححا اه, ىوسف لك لمتكا ن

 مع دزردد 4 (85, 8 طا08) ةيروتلا ليق ناب ليقاف تاّيئرج
 كانه لترام سيطن سيسلا ساب ك[يصل اضاع
 ركل © ينحر عدم منذ ثنى ص ل ل عي

 ريظن نزلا ,نم عنملا ,مانعم , نوكي, [ماداج دوس دبا مقر 3 كاططاقل)
 مكررد كازو د”د ته'قرثزاز 555 6, 4 2275 كانه لق ام

 مددد) قو ةضاوم درت ميد تداود دررد مددو» هدرعد
 خيشلا برلل ىف لفت ال طالدج زر مدهج صحم عبط مور 6
 حب اذد) ماد' رؤ 62, 12 صاض»دت) دز" 'قك هدالوأو
 -نند مند طرت مر نمر 14 رجا ىانع لق طاند رب

 لوق ناكف رابخالا ىف اضيا بجول عئارشلا ىف اذه بجو ولو

 ليتج ماج تاطد زربد» زد )د0 (14, 22 مالطالل) ةيرونلا

 ءاملب شويمل هبشت ةغللا نا شويلل نيب اييف اولخد جنأ لوأتني نا

 هقدر صراط دل مدالط حازت ها ددج علت, 2 7700) لوقتو
 » موج )دوا 8, 7 :زلث») اضيأ لو دوما زد ل
 تاور مرعب حهددصو حصاتوزريج ةجزج هو حرب عجطري مطرد

 ستدورت مد7 (10, 13 زاشات) اق ناكو ا7ادد د صر

 :لودلا نا :لواتب , ناررسج 54 از مون كرا كدت مكن
 ويزد» ربط (60, 20 5از25) كانه لق ام ريظن فقي ىللاو نبتت

 ١ دل. مدد طل )1
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 02, 1) ىلا كدرطال حولدصا» كؤصص اذالثح تاضزلا (36) نم

 ةريخالا قيساوف ةلاو الدود دوبد ارهدرد دصرب» دج مردا
 هدور) مرودرب 'زاتازز 25957 (2) ابنم دحاوو 7571002*لا مما ىف

 هنزل ح37 لق امتار صاؤدصاط حرج حؤدرر «ماط مارب )نو

 دور مرودرب دزر» ٠5و نح دورت مودع دود طدذ لقي رو

 ليثارسا ىنبل آلا دعولا اذه نمضي مثو 'ليئارسا ىنب عيمج مع
 ىديا سيئ | ةانازك) حازت او اورج لقرب قاد. لق ىلذلف : طقف

 5108801 كفو ىف ىبحك سيل ذأ باقعلل مهنمو باوثلل نم نا نييك
 5١”١9 نيذلا ءالواح نا ليقلا ةمسقب ىنعي امثاو باقع هيلع نم

 رويددك مرودصاو م ايون مذ ىيذلا ءالوامو مااا م5

 ىلع تام نيو رفاللا 2الا ىقبي الو نوشيعي باتو مئاص لك نا 2ز)

 ليوات ىلا بعاذ بعذ ناذ مزلاا/الا قو ىف ىلذ لكو ةبوت ريغ
 000 ارك لل نب قولا ءايكلا ع لع اهكرضرأ ةقيسارفلا هنع
 خذ بارغلا نم هماتا هناك هناش هللا عفر ىند نع ليقت ةغللا

 هزطاط د15 تدور ب دذزرو 205 (113, 8 حداوسد)

 ديو دز (16: 2,1 مدداورم) ةذ' ةساير هل لعج ' عيصو نع لوقتو

 نا ىقوملب تابكنلاو بئاصملا ةرثك هبشتو "ذل ١)

 ددد تدر مؤكد ردد تدم عصدد قو, و ه'اوتص) ليقت
 -سوك (71, 0 حداطدرس) وقك ءايحالاب هنابكن نع مجاخا لتمتو

 اضيا لاقو [134] اذانعرح دتحرد مدزرردر سدود مجدي دودو دم

 مل انّيبخ د صودا" تصزرو دزتصح دام مدرع حطت مقر
 قوسفلا لمك نا زيج سيل هنا لجا ىم ءاطخ اذه هباهذ نا

 1( مدأو 615, 60. 62“ )2  ل 510-55



 راف

 انما نحاو لك ىلا هي: لضوو اًيتحلا ةنلغ ى دنا ةعتحا 00
 ىخلا وه هنأو ' ايح ناك ىبذلا وه هنا ركذي هللا هايحا اذا نوكي

 ” )8 5 نزدزت (13/14) اق ىلن ىيحا ىلا وه ةثاو تام

 هدكويل ةيناث ماشلا ىلب عبس ركذ داعاو مداصاددد صوب مصدد

 ممول قمثثلل طدد للك ؟ططقذا فك ايندلا هذه ىف هنا اندنع

 مورا هصددخ 5 دور رد حمرسل حدممودوب طرب مدرب
 770) لاقف دعولا اذه لتمب رشب دق ىبنلا نا لوقا مت ” 58د

 محد ا>1اصاردالز) ١25١ مخ لاق ام هبشي هدحو ا“ (26, 19

 ١ال"ض 'وكقك همون نم هبتني نمي لال هذهل هليتقو ١كتاطرح

 حداصاكوم صرع مطخد “ "ذزؤ ١١ ةرتز277 مث لاق ام هبشي 7

 بارتلاف رصانع ”7 نم هتينب نال 150778 5823 ءايحالل ههيبشتو

 نم حجورلاب هيناب مث 20 ىنعم نم انبر اهب قاب ةبوطرلاو دوجوم
 حامد داما انحرش امك ةرينم كاذك سفنلا نال 200 ىنغم

 انحرش ام ىلع نوطحنيو صرالا ىلا نوعقي راقللا ىنعي ظن
 عدم 01, 16 ؛طاتط) اوف كاذف هيهنو مهبر رما نولهجج نيذلاو

 انّير هفرع نق 78007 تحجوو ليقا مث هدود تددد مزجص
 ام ىف ىحاو قوسف اهنم اقوسف 47 [2 ىفإ نامزلا رخآ ىف نوكي ام

 ةكلمملا رابخا اتوسف 18 اهنمو لوالا وهو سيرفلا ةكلمم رخآ ىف نوكي

 اورو ندا دددز د صرنا (11, 3 903-) نم ةينازويلا
 20 اهنمو ؟لاالكد 2584 مدح تزال (10) ىلإ ازاالكد تنزل 55

 ىلا زايد )ذرب مد تزن (16) نم مورلا ةكلمق رابخا اقيسف

 برعلا ةكلم رابخا قيساوف 10 اهنمو اجل 0١ال55 تزن (86)

 1) 1. ىئح. 2) ةنممل.



 الزر

 (0) حالز )رب هدوصد مر دكر دج مرور رزدك مار مورو

 تامالاظ“ (10) ليقتتف انيلع هتعنب ىتثت مك اطزن ” حاج د

 |“ )7 (15) لوقتف اناباطخو انريطخ ثلتثت مث مرعاو ع دع

 مث هيلي امو |*8307 ١ 2057 (19) ليقنف اننبوقعب عبوتو

 مث 5253 5575 )8205 ١3 (4 ليقتف انثادعا ةبيقعب سمخ

 ميزت اذ 28 ١5 مضل 85 (39) نم اننتوغمو انجرغب سلست

 )004 224 (39) هلوق ريصي ماظنلا اذه ىلعف 75غ رجلا حل

 ١ ىنعم مهونن التثلو 7272001 مايأ ىف مدد ادزمل :صالصال م

 الكالاك لق ىلذلف ماعلا ةينب ىلع ريغ ءايحاو موق ذنامأ ى

 ىقشملا ةنيغب وه ضيملا مسلخ ناك امك هذا انفرعيل مه ١

 3 موعي بم عما :ىكلت 3 ىبح مسجل وه تامملا مسخل ىلتك
 مع (41) ١> حاد رع منزل ١5 (40) دبقعب اقل 77001 تقو

 حدر دداودت هدر مدد نم دددو# نمر دحص مدد صنن

 لبقا مه مصصن تدرب دذو 61,6 تصد ىعم ىلع اإل
 ءايحا ةباعصتسا نم ائرودص ىف سوسوي اب فلاخأ ملع نم نا

 )3 07, 11) هل لاقف كلذب 5807779 يبن ىلا مّكقت انحنع قمملا

 حتدرورم مرج مود طيصوم م5 ط5ذ مارد مومسرسم حدب
 ناب نمأ مث ١35131 ١37 5 :صاوط محدرما 1طاطانز) هد

 )30 (12) هحعب قب ةقأك اناتوم ءايخاو انروبق نم انداعصاب انرّشبي

 حددصرددد» ميم مصو دزيع مودا حجب مدصيع مدرح

 دجملا اذع نا نظن الئلو مزن هددت دددد» جدزطرب هرج اجزر»
 صادد# اع هدراز# ؟ت0غ37 ليقلا رخآ يف داز *ةربخآلا رادل وع ابنا

 1) رص. >رالا. 2 ك) ض2 طصطلاب#» 3) دض. #3ااظ الا. )4  طل 5



-_ 

 حردطذ ده لق منعو هدددد متري تدرب اوم طدزوج دروب
 هل ثدحج ناردقي له هبر ةردق كبعلا نكاميل امو 3

 مل تدزال (6, 39 'ة57خ2) ))زن3 لاس ام لتم ا ما ةرجكم ةيأ

 90, 3, 11 6*داود) تزف لاس ام لثمو 7133 مزقت 5

 اريسفت هسفنف هيلع ةطيرشب رآثآلا هب تءاج امو رئاجن اهريغو
 بوتكمو ةلكلج 9 00 ناب انعاج امك ةقداصلا راثآلا ففاوي

 نوكت نأ ىلذ راج نا اندقتعاف 719 503524 (25, 3 35"2)

 000 1 (14, 34 553525) ربج امك صنلا اهربجن 9

 امتاو اذا رول مز١ ع١ جرردد»# رمدحص مع مصدص دال
 تناك املف ةبوقعلا هذه ىف ةلخاد ريغ ىلوالا ةنسلا !ذا 39 تناك

 اهل سيلئو "الا هذه :# قيساوفلا ليوات ىلا *ةربهظملا بابسالا

 نوي 0 رميل هنال هعفدي ىفاش 00 0 ءابحأ انيا رو 00

 م.ءءع **

 م

 نم دع نم برقا 7 56 نك دق ءىتن ةدالعأ نايلحل

 هيوقي صنلا لب هعناع رخآ صن ال مث ءىش نم ال ءىش عارتخا

 صاطدا7 لاو طاقانلا ةأرلا ىبا ءايحا ىلع ايندلا هذه ىف ضن ام

 بجو هل ةديوم اهعيمج رآثآلا لب هليوت بجيي رثا ال مق
 تقو ىف هتما قوم ىيج هللا نا صنلا مصف ىلع هلاك ةكرت

 ءابحأ عضاوم 2 0 2 هك ل لون الو زال

 ليغلا اذه -تملدق دقو ةصاخ ايندلا واذ -ق ذك“ لح ليك ىقوملا

 انرهجزوذ زو: لاوتحلا نع كيسان 303 رك نا ليكن كا

 "3: (832, 7 537"3) ليقتف انل انبر ءافطصا لوا نم ىدتبتف

 1) 22. )62. 2) هز. ةروهشملا. 31600.



 اذإآز

 نفو ىوملا ءايحا ركذ ىف هنودجج قوسف لك ةمالا نم ريسيلا

 نوكي ال امو ةمالا شاعناو ةلودلا ءايحا ىلع هنولواتي ]١0ه

 ةلاقملا هذه تدرفف ةرخآلا راد ىلا وفرصيف ]0780001 نعقو ىف انوم

 هيلع ام ىل ققحتف تررحو ترظن ىنا اهيف ليقا بابلا اذهل
 تيارف ”1/020)) تففو ىف نوكي ىقوملا ءايحا نا نم ةمالا ريهمج

 نم نا الوا ليقاو مكقت ام لثم ىلحعو ادشر !نوكيل هنابثا

 ىلع وهف 85 ىف دجوي ليق لك نا رومالا قئاقح نع مولعملا

 نأ امأ بابسا7 دحال رهاظلاب هل فخوي نا زوج الام الا دهاظ

 مة مدروح مكرم“ (3, 20 طا”لاكد) “فك هعفادي | سشأل نوكي

 روثلا دعاشن اذرعو 3 زد حم مصرح مد هذ مناط مانا

 و ىلب ليغلا يف هدقتعن نا بجيف ءاسنلا كلو نم اسيل كدسالاو

 ” ١5 (4, 24 553) 'وقك هذري لقعلا نيكي نأ اماو سانلا نم

 ىقو ةجاتحو ةتدح رانلاو م3د ام وورج ماود»# سيب تحارب
 3. لعضت نا 0 لوقعلا ىف زوجج الو ىفطنت
 هومد 55 (8, 8 ته لق ام ىلعو لكات *راسضلاك هباقع نا ليقلا

 هعناع ميصف ضن نم نوكي نا امو "دنت 5د طدوعص :مسدم

 (6, 16 535"2) 03 ميصغب سيل. .ىذلا ام هنم لفات ناار عنججف

 درعطرو) لقر مجدد حداور دورعد حددداجرب ٠ صرع در ربط
 ميم مدأذ مصورب ربط حميع ا مرمد عزو ةرانطدت قب
 لع انبر نحكم الا نيلوقلا نيب ففاوي ىنلا مادثز مت

 (18, 18/19 تاورتت) اولق ىيذلا ليتم ال ما ىذك ىلع ردقي

 حجطربد دددد» حووزز درب طربورط مددؤد #5 مدد

 1) سلي تان ل -2) دق



 الل

 نا لجا نم اذه ليق امناو رللا ىلع لحي امم اذه ىف ءىش ىا
 نيتيشاخل نم تناك امنياف لفسلاو ولعلا راطقا ىف اهرارق حاورالا

 20* ىبلولا لق ام ىلعو اهبر امد اذا لبقت اهناهج 4 ىف لب
 ةددرح د مسزيوأ ترررع هدربص مكرحط (4, 13

 ةسداسلا خلاقلا نلبك

 ةخعباسلا :لاقملا

 ايندلا راد ىف ىقوملا ءايحا ىف

 ىأ قيكي انا ااننبز انفع ىذلا ىقوملا ءايحا اما باتللا بحاص لق

 هعابجا لصاو هيلع ةعيج انتما امم ىلذف ةازاجملل ةرخآلا راد

 عيمج نم دوصقملا نال لثاوالا تالاقملا ىف ' وكذ مدقملا ىنعملل

 ةيثادلا ةويلمل اهترمثو ةعاطلا هفيرشت ببسو ناسنالا وه نيقولخملا

 ىلا همسجو محور نيب ىرفي نأ ىبأار ام ىلذ لبقو ءازخل راد ىف

 ملعن الف تنيب ام ىلع 2 عيل اهعبمججي ىتح سوفنلا لاكتسا تقو
 فيك هلقع دنع بعصتسي الو ةنامالا هذه ىلع فلاخ» ايدوهي

 الف ءىش نم ال ايش قلخ هنأ هل مثص دق ذا ىوملا هبب ىيج

 ةللحتم وا ةقرفتم ءايشا نم ايش كيعي نا هل رسعتسي نا زوجج
 هيلع هوايبنا انل مااو ]00800 نيقو ىف ىقوملا ءايحا انل بنك مث
 ىلا ءايحا ىف عقو ىلأرلا ىف فلخل تدجو اذه ىفف نيقاوبلا

 كتقو ىف ىثاك هنا نيلوقي انتما نم ؛روهجلاف ايندلا راد ىف ىذلا

 ءايحا فيساوف نم 2057272لا ىف هودجو ام لك نورسفيو ١110نث؛لا
 تيارو ةلا ال 710082001 [1831] تنقو هنونكويو هريماط ىلع قوما

 1) 2طض. 811. 1هططم )2  د عيبجالل. 3) هدرنم1. 4) د

 درممزور#ب د:



 ا,

 هلوق نم تاينآلا ال تايضاملا تايسلا ىلع تابيقعلا اوبجوا امك

 37220) اهنمو تاي» نبأج تزب»# لقي ريو تاجرج عباج تروج - >”سجب
 اولواتف تاد5 ددد دالاس“ عحدرص دضصح دوحصت (ةو, 4

 ىف بلقتت اهنا ىلع لحي اذه اولق» سفنلا ىلع تت (89 )

 ضرالا نع ليق امنا هنا لفغلا اويهغي رثو ادبا مئاهبلاو سانلا

 مرصد .مارسد دتزرز» زمديعج مدوردد مصرعط بق مق نا
 م, تاكل نيطك تاثآلب خازن اوي#» بتقتكق اهنا لق ام هئف
 ىتح 'هنع لاقتنالا نيعيطتسي ال اهسابل هناك [130] اهل نومزالم

 دات“ ؟تدذ (23, 3 تدورترط) ىلولا ليق اهنمو يف هللا مكح مني

 ةحار هنأ لاهل هبإب رثو مسج ىلا مسج نم ةٌدارتلا اذه اوبسحن

 دعب ادر وه سيئو هيلع تناك قلق نع اهرارقو اهنوكسو سفنلا

 نيح ١327| نع ليقي نا حضاو نب انثابأ ةذغل ىف اذهو يورخ
 رو مل صلح دولا (15, 19 6'غظاانن) م هّبر هاقسف شطع

 5/1 5057 هعطاف عاج ىنلا ىرصملا نع نولوقيو تجرخ نكت
 جصانلا لوسرلا ىف لقو الجزم دصل5 دوا (30, 12, 1 5طن
 لقو دم رزدرم سورر  «ماطورط درر دان مدر دق طضردر

 ندد مد'سد ممصص 5 مدرط مقر و ماطرت) ةعيشلا ىف
 ل

 ؛هنءاد, نع هب :فحاو عبهذم ةطخ نع ىمالك نوصال ىناو

 (37, 9 2759# لق هنأ نولوقي ىلذ رخآو ةءارغالا نم ىفوخ الول

 ليقف حصا حمؤريد حاروتدمد مون مدكم اجد مملح زد فد

 ٠ 1) هز. اهنع. 2) 000. ددمدصا»# 8) - فحاو#: هز. م80 قيحاو.
 4) مص, مصلت. قزم. مدرع 5عز ص ه00. 11 مونعو طةطقاتتتت 7612 هتع

 طقع هعئ0ه آهعماتستع 5ء]11658 ةاتتتأت,
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 ىنلا ضيوعتلا ضعب اولفغا هنال 8 ةيتك دودر اذه ىف»و عامسج

 لم تقلخ ام لوا ىنعن ىوالا لال نع لسن انال اضياو هانركذ

 اهلك تابيقعلا. نطقس اهفلكي مث اولق ناف ال ما ام ةعاط اهبر اهفّلك

 عضوت مم “ل سفنلاو ةغفلكلاب اوعنا ناو لصالا نم ةغلك نكت من ثنا

 امل ال فنأتسي امل دابعلا فّكي هنأب اورقا دفف 1 ظعوت رو دعب
 رنا ال ىلع عرارصا اوكرتو ضيوعتلاب انلوق ىلا اوعجرو ةصاخ ىبضم
 اهنم ركذا نا ىرا 5720#)) نم هبشب عقلعت "لاو فلس امن الا

 هد (29, 14 طاددح) 'مازز 555 57200 ليق ىلذ نم ليقاو اضعب

 مربط حزب “5 دزوؤ حرض درورت ةزدرت مو دززر» دمع صرع

 حاورأ نا ىلع لحي اذه اولاقن 535 ١ذدز) مذ اثزا8 د

 صنو ةبئاغلا ىو ةرضاخخل ه ىلذلو نيلوالا حاورأ نيرخالا

 امّداو بئاغلا ريغ رضالل ناب مصفي هنال ىّتط ام لطبي م١تلا

 ولبقي نأ ىسوم ربخ عيلا لقن نم ىلع بجوي *هنال هلصاح
 تنروج نويت دن (, 1 ماوطرم) اق اهنمو هل نيرضاخل لوبقك
 مال لقي مو داع نبط لق ابل اولا مالدد مانزرد تاوص 5

 ععنم اذهو [:لوالا] مسمل ىف هنلعف رش ىلع ةبرقعلا نا انّلد
 ام دعب , "288 ريكذملل بجما: امنا باتكلا "نال طلغلا ةياغاق

 ةيلح كيلا تيل رهطان تاون فام لبق دل جوي لو 0
 تانسللل ىلع وق .امثأ باوقلا نالت اوركذ ام ىلع ناك ولا اضيأو

 مد5- لقيا رو ىززك) ؟ظكارتادأ هدعب وقل تايضاملا ال تاينالا

 1) د, قالاط مال ديد المل مطر 281 34 600. ممحم ناد مودم مذ

 ([مالزل ماج) دريد الام» مذ صعت رثو كلعب عطت مث. )2  هز. هنا. 8) ةسمطل.

 4 يك ال
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 ١12732) ىف ريصن |20245 حور نا متدنع هانعمو ميِسانتلا هنومسيو
 اكل نأ علمي 3700 ق4 ىلك دعبو 7 قىلذ نعبو

 ناسنا ىف ةميهب سورو ةميهب ىف ناسنا ور نوكت دقو نويلوقي

 هنا نوصري ام تنيبتو طيلختلاو ساوسولا اذه نم ريثك ءىتو

 ثرأو اهركذا نأ ىرأو هبش ”” اهندجوف :ةلاقملا هذه ىلا عفد

 وا رخالا بعاذم /الاو ةيناحورلا بهذم عقكسع ىلذ لواذ اهيلع

 نينثالا بهذم نم ىقتنشا مسانتلا بهذم ىجضاو نم ملعي مث نم

 * ةلاعتسا 'كلاو هثيثأو عيملل ىل لع ام تفشك كقو نييناحورلا

 وه اب مئاهبلا ىالخا هباشت ةاهتدجوف سانلا نم اريثتك اقالخا

 فلخت 4 نييمو ريرشو عابسلا فلخك كيدشو منغلا فلخ فيفع

 رومالا هذه نم اولوعف ىلذ هبشا امو رئاطلا ذفخ فيفخو بالللا

 ١١ نفقا اديف ”نالا سانلا ىف :تراص امنا : قالخألا هذه نأ :ىلع

 نا نوبسح تال علهج لسف ىلع لدي هللا كجري اذهو مئاهبلا
 ناسنا سفن اهلعجح ىتح اهرفوج -نع سفنلا بلقي ناسنالا مسج

 0 ا

 اولعج جنا ىفك اف سانلك هتريوص نأ ىلعو مئاهبلك هقلخ لعجت

 ىتح ايقيقح | د اهل اوتبتي رثو بلقني سفنلا رهوج- [128]

 اهليجو اهبلقي مسللو هليحتو مسلل بلقت اهولعجغ :هلاوقا اوضقان

 فيرط ىلع مالك 8 'لاو ليقعملا ىم جور وىه اذهو

 الا الافطا (88 +) رويل ناك اف لحع قلاخل نا نيلوقيف ةّحلل

 لبق نم ىنلا مسلل ىف تناك ثبيح جعسفنا هنقرنقا بنذ ىلع

 1) دس. محصخصد»#, 2[ ليقي متتكا وا. 2) ه00. ادام 83) هو.
 مدردراو ع اعودجوذ. 4) 600. رمدانتلا. 5) دس. م



 را

 اهددع مت اذاف ايندلا ماقم رخآ ىلا نوكي ىلذو اهقلخ ىرابلا

 ةلاقلا ىف رشا ام ىلع اهماسجاو سوفنلا نيب عمج تعمنجاو

 مكقت اميف هانيب امعم اذهو نيقحاسي اب مازاجو هذه دعب ىتلا

 لق ام كعب هنال ميكلل ليق نم* اضيا نيبتي ليقلا [128] :نم

 انفع تورحز دوج حصاد ارب دود جددت نقر + ماوددز

 هدد 5١5 (18/14» كلذ كعب :هلوقلت ةازاجما ىلا اهرما رخ 1!

 هدددد مدح :مادطرود ميزو زد مرعب دود - رصست طدد

 وزر لوقو اغيفت سفنلاو: ملل هيك ععبس ةضونم كذا ضان 0
 نسغنلا تترد وبا ريورتلا ني انعكس ام ادم يب كدر

 انهيزاججو ضرالا نم مسجناي» ءامسلا نم اهب قاب “يف هل رهظي

 يدرج زر ريو مضزرم زرع مدن» مور 4 1 "فنك
 ميخا ىلع انمحقي نا هلو كرابذو ميكا ناكسف 37 مدا

 ةعسانلا ةلاقملا ىف هحرشا انف باقعلاو باوثلا نم نوكي ام اماو

 فلتخا ؛ام ركذب لاوقالا هذه .عبتا .نا ىراو. 2 لقمحرلا فينوتي

 ريصت_ نيا ىلا ًاولقو وه ام سفنلا فرج اوفلتكا ىدذلا ©

 اولاق ىنيخذلا رثكاو ىران وا ىتاوه مسج .اهناب اولق 'ىئيذلا .تحجوف

 نيذلا اماو ىشالتتو ىسفنتو لكنت اهنا نوعي عيبلل ضرع اهنا

 رخآ ءىش 5نمو هنمو هدحو اهقلاخ نمو تايناحورلا نم اهنأ اولاق

 ىنلا اهندعم ىلا نعت اهنا نوعمجا نوعريف نيمدق نيلصأ نمو

 ىنلل اهتلطباو لاوقالا هذه عيمج داسف تنيب لقو تعطنقا هنم

 رللاب (88 ) نولوقي عغقدجو ةيدوهيلاب نومستي نمم اموق نأ ليقا

 1) رص. هرن. 2) دم. ليقل, 2[ هلوقب. )3  ةووو. 0عمومتعضدسك ذص 1

 4) ا 1. متاضرو تو هيومتتاو. طرا رسب 02 4



 ا.

 ليقا مث يضاو اذهو رونلا ىف رصبلا نوفنو اهمارجا ىف ارونلا نوفنل
 نتمدق اب بيجان مسلل نم اهجورخ دعب اهلاح نوكي ءىث 00

 سدر دالد) (24, 12 ثند) خذ ةازاجْما تقو ىلا طفح اهنأ هكذ
 ه عضوتم اهنم قاوصلا نوكتو ؛زرود خدم تسلا رب مارك

 اجدد لبق نم. تملق ام ىلع لفس ىف رداولتاو ولغ .ىف اهظفح

 1 ترا 8, 21 صطتم) ' ليقف  ننوأ ادد 5205( 8

 حام اجر سور نمو مدن سلا لك لعر

 اذيف جاازلد مننا ماسح طرد هدد مود مدع هلذذ
! 

 اهرقم رقتست ال ةدم ميقت ةقرافملا نامز لا 01 اينما لكصعلل ميسا امد

 ىف نوكتف هوأزجا قرتفت نأ ىلا ىلذ ىنعمو مسخخل ىلبي نا ىلا

 دودلا نم مسجلاب رمي : امم هيلعت ام اهيلع بعصي ةدملا هذه

 000 ديل ناشنالا ! لعب تعصي مكب ىلخ/ يشأ : امو: ةةمولاو

 5 ةبيعص هذهو ىسللو كوشلا هيف تبنو برخ دق هنكسي

 لفسلاب ”هنلزنم نا امك اهقاقكاساأ بسح رتكالاو لقالاب سفنلا ىلع

 000 دلتا قو اهفامحسل يس اويلع بغصتلا تكالا,« لعالاب | نوكت
 مو دصمد5 قصد ممذ مدد موو 1526 طد#) انلتاوا
 زل ةرمد دوه 1122 50) :باتتتا لبق ىلا :ىلذاا نوحسيو
 )> ىبسي امم هملعا ىنلا اذعو ديعط از دتوذ١ تزمد١
 ؛ةقرفتم اهماقم (87:+) ةّدم نا. ليقا مث 227 0397 وا 5

 5 . 4)] ١.. - .! 5 ا 0 1١

 نم ةكك تبجوا ىتلا سوفنلا ” عيمج عيتجت نأ ىلا نيك

 1) 11 د»سرؤ#ج. )2  ونتم0 ةعوبتكت» 06510ءعةهطتت' ص الآ تعوتتع 4

 نأ. طسزاتق مهع. 7628. )3  كل. همك. طعصتض. )4  ل[ نيقتفم. 5) 1
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 ويباس أن ىدذلا»



 ا.

 (92):ىلذ نعي لك بق, مح: امله مدا75 درر تاز 5
 لا لع .تللكتساو د هودز وره 557 دنا مول

 صوصب صورت (1, 18 2242150) '”فل ءارفص ران نم ةكئالملا ةّثج

 لأ لعز مامواؤركإ ووددد. رمتدررو تعا مدد 6ك

 حددرا مدزتذ د١ 6514. 10, 12 'فقك نويع ةولغ اهنلمج
 رون نأ نك ةددص قال 0زر قدور مالورعملا :ماكتط 357 5

 اهنا: :نيبتت, زف تل .لكم ةرقضص :كناك ![ةول] 'انهشال ةقرز نقلا

 طردودت نيع ىف ةقرولا نولو اهنول ليدبتب نيبنت امنأو نيبعا

 انواَبَآ داك ةميظعلا [127] رانلا ايور نا تملع دقو :صانلاب روكذملا

 اذا فيكف صاروؤ مدا خكزرا مر 22 م5د-) ”قك اهنمأ نوتحا
 كيسلا نأ تسملع كقو ؛روهشم فيس عم اهب ناسنالا كصق

 فاخ 5ئناب هدصقي رف هنا ىلعو كأآلملا ئلذ ىلر امل 77 > 57

 ةكرك *دفرت ضوردد 55 قرب اةوردر كر بك سرس

 مهدطل) “فك تام نأ ىلا ادعترم بلا كلذ نم لييارفو ” 855

 نات دج .بوصقملا فيك 15 مدن, ور 6درضد "تقول نك
 6 اهنافصل انلق مسإل نم تجرخ اذا سفنلا ىرن انسلف لثق لق

 ءاقنل كالفالا ىرن سيل اَنأ امك (87) هتقر ىف ءاوهلل اهتهباشمو

 ةرشع خا ول اناسنا نا لقما نا ىتداع امكو ”اهئافصو اهمرج

 اهلخاد لعجو رخآآلا ىف دجاو لك لعجاف فاص حاجز نم ليدانق

 ليدانق ” لسخاد هنأ ملعي ال كيعب نم هاري نم نال اجارس

 1) 06ءوؤ ذح الآ اتعونتتع 20 ظطعزتت 15]11 294. 2) 811221. 8) اتم

 : 1 رد 4 70
 ميمدوؤربد. )4  هذكم عوشمر 103. طر ص. 3*»5#. 6) هز. اهئافصل.

 () ل. هاك. 8



 مع

 حدررود صدرا .مأط' هاولرج 5 صربك“ (10, 97 اتد) اوف

 مورا (20, 6, 11 2١3 نيحخلاصلا ضصغب ىف لقو ”05ادم

 )127 تازاجملا نم ريثك ىف لقو تدنن تداضزت سدود ت١5 زر
 19, 29 2الا) نيحلاطلا ضعب ىف لو اههبشا امو 7720 13:دز+١

 ةدمطم مال مقر و دوحددر مهددا زمدسعد داحد ؤو 5

 تناك 7822 ال هلاجآ ةوق ىلع اونام اوناك ولو هلئام امم 02د

 ىبنلا لعج سدقو 5735 لعفب عفترا ءىش الو ماباطخ ببسب
 ةزور١ ” مرعب د5 (26, 10,1 #5 لق نا لجالا ريغ ةقادلا

 الا نأ ليقا ىنككو 3553157 مردصودد اع مروا ك١ و١

 رايتخا بسحب .ىنلو ضقني . محاط لك الو هع ىلع دازي ملاص لك

 ةخآلا باوثف نيحغاصلا ىف 'دزي مث نف ملاصلا بسحو فلاخل

 هيدي نبب ةرخآلا باقعف نيخاطلا نم منخ مث نمو هيدي نيب

 هز مدرردم طد طرد زود ط؟دو مزر ذد مرد ماجد هند

 نوكت فيك حرشا نا ىغبنيف رومالا هذه نتنيب لق ذناو

 ءابالا نا ليقاو مسخل نم اهجورخ (867) تقو ىف سفنلا ةلاح

 رهظي امهنيب قوفيل قلاخلا ءيب تعبي خنذنلا ىاآلملا نأ انوفورع

 فيس دههي ىفو :ءاقرز ران نم ء2انويع ةولغ ءارفص ران ةروصب ناسنالل
 هحور تقرافو ىلذل معينا كاذك هعار اذذ هب هدصقي نتلصم

 هلوقل انيفمع ام لثم هيف لال تدحجو بوتكملا تلمات ايلف ههسج

 مككدو ددودزر صرب درذ وكرضال 91, 16, 1 73) ةقدادلا ثقو ىف

 مقرؤرم ددحصر عدروسد رددت رمدروم ردد دورت 5 دعكرو ماع

 90 ادن 2-1 نومع: ل. 10119



 رد

 . لك الم زاتلا ةنوجا نم لذ ذل سيطر حار نست

 جرجا مروا رتؤلو» دحر خدر ند منك مدع "535
 . دور مورد دددم موا طور مدح رص نددت ت55

 بميبر درد دمر ةددطاو دزرن دو دحسردل حددق رؤ مدس

 امهقلاخ نا لوقاف لجالا رما يف هدفا 5 اح !مقلا رئاس»و 5

 65726 صاروضر "فنك فاصسض اه هدم انيناعس ل 7

 (31, 14 6853>) ةقيلخل ىيسل لقو مطرد»# -:م»» دودورد ضف

 (5, 12, 11 580520 ءايلوالا صعبت لقو صاطاو 5" )تت 5
 ديزي ىف هنأ لوقا مث تدطدر»# مرعب مددو» درو دمكرو» د

 هلع ام ئدتسو دل تكحل عزان نين, نمشي هدلا ل

 ءىشلا ةقيقح فلاخ ال هملع نا مسلل ىف سفنلا ىقبي هنأ

 : ىوقلا ةذم ناصقنلاو ةدايزلا ليتحت ىتلا ىدنع ةذمل ىلت

 ىش ال هقلخ ل َّك أ ىلذو ىقبي أ ةمسللا ل طعا ىلا

 ىلت ءاقب ةلؤ ةليلق مأ ريتك ام وق 0 0 [126] كف ونا

 الا عم ىقبتف ةاهيف كيزي نا ردقي وهو الجا ةامسملا ف ةوقلا

 اذه ىلعف 53: ىف: لحكنتنف' 6 اهيخريو الهفعصي - خرا زدقيو ركلأ ١

 دعب رمعلا نم كبعلل لصك ىلا اناصقنو ةذايز ”دقتعن نايبلا

 :قيفلل نع 1ع هنا هقلاخ 5 ديلعي ىذلا وه ناصقنلا وا ةدايولا

 مكاو امون لع !اهتاننك مسن وس لدفا )أ ملعي هنا ىلذ وشو

 نم ”ناضقنلاو ةدارزلا تاقكما ندا نمو 70 اهصقنم نأ اا

 1) 21 200. 83 ه5 1هع.امدنع ( 2) 81 ةزصعاتلل -3) 227 02

 4) 2[ هدصس 5) 2[ 208. اهحيريو. 6) الك اهلكو. 5) 23[ ةدايزلا

 فقنلاو لجالا ىلإ 8) طئصع نوونع 50 اهجورخ هموت ذد



 ركز

 ناك نمو 5539١ ١17 طاطالز) للا تزد 5/07١ (13, 19 يادانا) ليقي

 13 21 حجدطرد) ذاج قرحا نم ىرعش تيل ابو 13 قرخحا

 طابوم (510. 31) ليقي ىنح مداصنو مد دمع محاطرود ندوب

 مدرك ١55299 هلوق امناو (85 ,) ؟صصالا» مث طاوك ا؟ذمطانإل

 ماقدتطدل (ة4, 5 7”ططأ) 'فك من متزن 20١>١5 ماقم تن
 80,35 5ل'سزنحدك) ةغللا ىقو 1 داي تا ح٠ددد» دلع

 بسن نم ملعي رف ةلجلابو 700 73 ماقم ١34 هرم 5

 نمو هلحو ندبلا ىلا اهبسن نمو اهملحو سفنلا ىلا لاعالا

 اهناشش نم *هنا ىلذو اهنداعو ةغللا مسر اهدحو ماظعلا ىلا اهبسن

 نلا نرات ادبسنت 73 وأ 5 وا .ءاينا 353 لغفني ليعتف ناك ,اذا

 نا ملعن امك هدحو 'الا ىلا ةراتو هححو 'تلا ىلآ ةراتو هححو لوالا

 لوقت ةغللف مز١ صد دووم رجل مق تالآ هد ؟متي مالللا

 حودح دزلنأطل طن 35, 28) ت08 ض١ ١5 (21, 5 حاوددز

 دون ددد طرب قر 1 روتر كداتد» طق 63, 4 ”ددال
 تركذ الا ىا ىهف ةتعدرح اع رثددد ةذرت (ةور 1 تازنؤ))

 وأ ندبلا ١ اهدحو سفنلا ريكذ دق انهم ىلذلو هعم رخالا ”كلاف

 الا عقي ال العف تبسن امبر. لب لكلا تيرت ىو دلل وا ماظعلا

 ماج مرقدذد نق, 11 ززذ) 'قك هتحح وضع ىلا سفنلاو. مسجلا

 (11, 2 21820 59"27 ز' 323 تزل (طنل. 31, 13) مرد در دورا

 انرزرلا 55 م هذ 88+ 0114: 0,-30) 5 ماد هادو مريع

 بانالا 0 و لقعلا خبج نم هانككوأ ناعما اكلت ةبنتنأ امو
- 

 1) 221. ٠ 2) آلآ 817618616 بسني. 3) طتسع نقولتتع 4

 ىلت سيلو 06مو:116 ذم الل



 ارث

 وفو طقف ماظعلا ىلع همهوت[ب] عضعبو طقف ندبلا ىلع هبسك

 ادجاو نا كاذو ةغللاب 00 خلق ةعيمج طلغا امئاو م3

 (510. ذر 15) 8ث 5 2513 42 د نفل ليقت ةغللا لجو عانم

 عد مممصد تورت مقر 4 هعحرص» طيوص طردص هد سدد

 ليقي هنأ اونيبتي رثو ةصاخ سفنلل لاعفالا نا اودقتعف 7

 سدرطا نم. 20) مطان ؤدد ريدص د5 ثول م, 21 85

 ليفت ,ةعللا  ىار ريخآ تجاور. مسلط وه منار باند 3501
 دوج ط5د ريردح _ رسودصد نحكم دحض جمست م66, وو مكرا)

 ندد مزن دود ط؟د هدد مقر هذ حيدم) دوج مرمص وردا
 مالللا نأ دعم ام نيبتي رثو مسجلل لاعالا نا كقتعاف ىلذ هبشا امو

 حطاذاز) تما (39, 27 اجدهد)70) ىجو )720335 سفنلل  ك. ةرابعلاو
 ٠ مردود هسدانز) 0 (85, 10 ت:وصط) اضياو مدالإ)

 دك | نأ لو 0 ا كلا ليعملا نأ كقتغعاف 5255 له

 ىيرعلاو ممكالا امثأو ماظعلا ف ناسنالا ةّدج نأ ليقت ميرشنلا
 ىلذ لقي مف هنا ىنا الا اهظفحتو اهمدخت' لضعلاو بصعلاو
 اهليبس فخام ةعانص لكك ناب صب [125] ةلقل فيرطلا اذه ىلع

 جيرشتلا ةعانص نم ةعيوشلا ةعانص سيلو ىرخالا ةعانصلا ريغ

 دنو ماظعلاب١ جا رن "م3 557 مرد نأ نيبتي مارك
 لما توقرحا هدالوأو و اا نابل مضض تح لد يكل

 رددوا مودو' اممظنا١ (3, 19, 1, مط لق ام ىلع تت"

 1 (31: 1قر 1, 714 ةرضن) '«قك تحد اهدخو ةماظع ا اتا

 نأ هتف مهدند وروح محط تحد 3 سو 01

 1) 612. 66 200 هننضت 2

26) 



 ارث

 مرورج دور» مدييج مرج مدماطرمس جير ديو مومو ج) ىخح

 ليقنف * ةساكانلاو ناسوالا نم دنكنا ام اماو 37*2١ 271227 د

 ؛ ةساجنلا ذا رهاط هلك لب سجن ءىث هيف سيل ناسنالا مسج هل

 ةعيرشلاب بجو امناو لقعلا هبجوي ام الو اسوسح ايش نسيل
 رو هنم اهلاصفنا دعب سانلا * تابوطر ضعب تس ةعيرشلاو

 بهعرشي عئارش اذه لثق انل عضي نا الا مهللا مهيف كو سجنت
 ىلا 3 مالآلا امو كلذ هغيسن ال انف هتعانش انمزليو هدنع نم

 اهتبستكا ةامالآ تيناك نا نيتلرنم ىدحا ىدعت سيل * اهبكر

 اهل بنذلاف دربلاو رثْلد نقو قو مالظلا ناقو ىف اهجورخ ىف ىف
 ؟تايذوملا هذه ّقيتب اجرماو القع اهيف لعج كق هال اهبر الو

 درجدزو مرتد مربك حدر (97, 12 ؟ت) لق ام ىلعو هتغلاخن

 هنن اهبر اهيف اهندحا مالالا تناك نا ١ظازلد دز 5

 اهب اهضوعيل بيدأتلا فيرط ىلع الا اهب لك مث هنجرلو هلدعل
 -صحر مزرطأل تضررت )زد 8, 16 223) لق ام ىلع اريخ
 توجب ددرد تع 04, 1215 مااجدرح) لق, دم صعد دمج
 ىدلا نإ نبا مما ريك صاص مورد وذ م ددطاص

 ر"ث؟>>) ةقيلخل لوأ ىف مكقن ام ىلع دحاو لعاف اميل مسملو

 دودج مورد مودم زد دورن مدرج مرعب مجاور ٠ دال قر 7

 بقاعم رخآ باثم دحاو اعيبج اف ىلذكو حلل تردد

 بابلا 5 ل متلع اريتك نيريكام سانلا نجي ا اذعو

 مهضعبو طقف سفنلا ىلع باقعلاو باوتلا نا (853) ىئظي مهضعبف

 1) رص. هت, )2  ون00 ةءونتكمت 06مومضتتغ ذص الك. )3  مت. ةزصعانلت

 4) 600. هدحز,. 5) هم. طمصتت. 6) هلو تادوم أ.
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 امثأ [لللا نا !امهنيب' امو ضرالاو ءامسلا قلخ هطوقس عم طقس

 ىلعو ةتلاثلا ةلاقملا ردص ىف انلق ام ىلعو ناسنالا لجا نم .قلخ

 لجأ نم] |ثك# 59١ تالا ماقد (12, 1 5537 انهه مكق ام

 تاثدد 57212 ىف انغصو ام ىلعو 2 0ددمد ماد ملك دما“

 ةدفنم اهلاح ىلع اههليف لاق نان حد»# ماطزلذ لاح لكلا ن

 انكتوا ةاهيلا هادبأ ام ىلا هب لصت ىتح للعلا ىلع ةقاطلا ة:اهطعيو

 ناسنالا مسج ىف هاركذ ىذلا لوالا هموس لتم اذه هموس نا

 نا ماس اذا هناب انبجاو ةكئالملو بكاوللا رهوج لثم نوكي نا
 عم الا لعفت ال ىتلا  ةلوقعملا سفنلا نال ةاسفن ال سفنلا نوكت

 كوك الا ال ةلعاف تتناك ناف ناسنالا مسج

 اهلاطيا ١ سيلا ”ايناذ اهععيفحا تيلطب ققف"6 كالثك انو نالت انو

 دعصي ءاملاو الفس طبهت رانلا سمتلا نمك وهو لاطبالا ظفل ريغب

 انلا نوكت ن وأ اهييناعم لاطبا كحق ىذحلا عبطلاب اولع

 ٌنعتم اذه 0 اهانعم لاطبا ىلذ ىنلا ىنكسي ملثلاو كبت

 ةمولعملا اهقئاقح * (84 .) ا ءايشالا :نوك "ةيلل .نال] زينل لك

 هتشم ةوهش الو نمتم ىنمت ىلع ءايشالا نوكت نا هذيل سيلو

 [124] امان )>5 صب دك رت 45, و متزن 'تللا لاق ام ئىدَك

 نا اهرايتخا وسب ىلذ نوكي امئان اهركنا ىتلا بونذلا ةرواج#

 هداج م, 29 صان7ت) لق ام ىلعو اهقلاخ اهب دصق ام نتفلاخ

 1) ةذط ؟00. 11 هعوتع27113 0عمء3 عظات. .2 .© .821 )2 

 طمطت. 83) ©00. اهيطعيو. 4) 1. هل اهأدبأ. 5) كم0. تهطتتط.:

 200. مدرع ب5 محعصو. )6  600. 200. مدمحس ددح مع زير. 2 هم. زيعصب

12,0 (8 



 ا

 مد اضيا ااجاجدرو واج سدو دحر ددد١ هدد5 هدوم
 درجت طرأ زطدحد ةهاصردحل ةمدم طخ ةكالد ةاضفحألا (1ةر 9

 32700) 'فك فشكنتو 'ولجن نصلخ ىتلا ةيفاصلا ةيكرلا سوفنلاف
 [123] هيبشلاو الل 3773 ادنا5 طز 555 15” 0 ,235( ١5

 (6, 2930.570 33 سختو طحت اهنم 2ةيشاللاو ىوتسلاب

 حدو ردد ميعدذ ةدد دمر مذ جرد هدد هد مو
 دوعت نأ اهنكي مسلخل ىف نماد ام اهنم ةسندلاو 5ىلذ عمو

 اذف ايح ناسنالا ماد ام ةلوبقم ةبوتلا ىلذلو ىقنتو وفصتف

 ىجيي ال لب اهيف لصح دق ؛ايم ىقنت نا اهنك< رث هنع نتيججرخ

 ددرعص رود مدع صطد 01, ؟ ؟ةوط) خذ ىلذ نم ءىث اهل
 عيرتست تناك ةدرفنم اهكرت ول اهل ملصالا ناك ليقي ىف تاطرح

 نك ول دارفنالا نا «فشكو دل نّيبف*| ماآلاو جاموالو ةردتا نم
 ةدرغم اهكرت ول هنا هانيلع امم مث اهقلاخ اهب هعنصل اهل ملصا

 اهلوصو ذأ ةمثتاد ةويح الو ةداعس ىلا الو خعن ىلا لصت مث (84)

 ةينبلا مس, ىلع اهل ليبس الو اهبر ةعاطب وه امثأ اهلك هذه ىلا
 ال رانلا نا امك لعف لك لعفت هعم اهنأل مسجلاب الأ ةعاطلا ىف

 تايئرلل نم ةيتك ءايشاو ءىشب اهقلعن © عم الا اهتررص ىلا 7ليبس

 ملف اهدحو سفنلا تيقب ولف رخآلا عم الا اهدحا لعف متي ال

 اعيمج ايرع اذار ايش لعفي نكي مل مسلل نا ىرحلابف ايش لعفت
 هىنعم ايهقلخل نكي من اذار* ىنعم ايهقلخل نكي مل لاعفالا نم

 1) 2[ فرشتو لك. 9) مد, ”سعورب ممارست. )3  35 4 ليقأ.

 4) دم. ذأ هنم. 5) ا[ مثال. 6) 21 فشكنو هل نيبن اناف. 3) د,
 همم ر 1 روهطلا ىلا اهل ليبس ال 68 6040. 8) دد. ام ىلا. 2 9) طق, ودل.
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 نأ هيلع لاقي ال ىنلا فلاخغلان قل عضوم هنم الهج ؛الاو

 بابسالا هنع تعفترا لكقف مولعملا نم ايش !لهجي الو فاخب
 ىلذو 'الا هذهب هلدعل مدحت اهتدجوف بتللا يحفصت مث اهلك

 ددر عاجز حدب دزو موز نمط تزن م4, 19 302 ّىلولا ليق

 موز نبذ درع نم ماد 7 مهرس ردد زج روك رو
 رواج ردن ددز رمكطإ هوقو فيلا باب ىلا هب ريشي 0” 5

 سرب جمد 25 موز هذ :دلرقو .ةبعبلا باي ىلاءافب ريكي 5

 اريصب نوكي نأ ىرخابف عقلخ ريصب وه نا ملعلا باب ىلا هب
 الصا هل لدعلا اذه نيعضو دق ناف هيلعو جل بج امو : جلاعفاب

 ل اهترأ نأ اهني نيفعلا رما ىف نينلا اهتمي هناا
 دارغنالا ىلع ةلعاف ريغ ناك ايل ليقاو هيلع اهلجاو لصالا اذه

 اهحالصل لاعفالا ىلا هب لصت ءىنتن عم *اهفّلات نا بجوا اهتينبب
 ام ىلع ىلذو ةمانلا ةداعسلاو مئادلا ميعنلا ىلا لصوت لاعفالا نال

 ناو ارون اهموج ىف كيوت تاءاطلا نا :ةسماخل ةلاقملا ىف انحش

 حااوتزخ) باتللا 5 مضوت ام ىلع هدوستو اهرفوج ردكت ىبصاعلا
 حادتدإي دن (3, 9 ؟اطزتزط) اضياو مدان زثد» تال (91, 1
 وهف نيملاعلا بر كلذ نحتمملا ناو 510” 5:17 70 ت١

 اهب نيبتيف ةضف وا ابهذ ىمس امل رانلا ىبسب ههبشو اهلاعاب ريصب

 امهب 5 ةبوشملاو نايقبي 7نالصا ةضفلاو بهذلا © هموج ةقيقح

 27, 21 طيور ”فك رياطتي ضعبو قرتك ضعبف ؟ريساكالا نم

 1) 215 مهمو64 الو فاح. 2) اك ريشي. 83) 21 خهلاعاب. 4) 1

 اهغفلا 5) 25 فصن. 6) دصم هه8. مدن. '") 11 نيلصالا. 8) طع

 ه6 21 مدشدؤ»#. 9) دل. داسفالا ىث
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 نيضرالا ىف الو نيثامسلا ىف ال نيقولخملا عيمج ىف ريظن اهل سيل
 ١حضاو وه ام ىلعو بلقلا ناسنالا ىم اهنكسم نا نتنيبن مق

 نم ملك أشنم ةكرخلو سدل مسلل نوديفي نيذلا نييارشلا نأ

 بلقلا نم اهجرخم سيل رابلا بعشلا دجا ىبنأ ام عمو بلقلا

 تشيل بغشلا كلت نا تملع ىتاف غمللا نم اهأشنم امناو

 ادبا 'تلتا نرقي ىلذلو هتاطابرو ندبلا راتوا  امناو سفنلل

 -ندر طدد) ددداج اجدد 6, 5 5:3>) هلرقب سفنلاو بلقلا

 اييبغا امم طدودر ًطددر مدددأط طدد نب و مددد)
 ليقي سانلا ضعب تدجو ىناب ربخاف لاوقالا هذه نمّدق دق ناف

 سفنلا هذه رعو لج فلاخل لعج نأ“ ف 07 ةيلل هجو ام

 اوذخاف *رهفكملا مسجل اذه ىف ىلغلا نم ىفصا ىف ىتلا ةغيرشلا
 نكمتا نا تبجواف اهيل ءاسا دق هنا علابب اورطخي نأ [199]
 | الاوا  حداو اتوب كرش محلل عطول اذه ىف
 ةياغ 5نم ملقن ام *ىف هانعم انفصو ىنلا هلالج لج فلاخل

 الوا هيلع روجج وأ هقولخ ىلع ءىسي ”هنأب هيلع لاقي ©« نأ لاكملا

 ىنسح اهلك هلاعفا نال مث هنع ةعوفدم ضارعالا عيمج نال
 هذيف عّضيل ال معفنيل فلخل فدخ امنا هنال مك ناسحاو

 - ناب ةدورغملا ةيئرخل لاوقالا نم اهعبتا مك ةللذفم ةليج ةلاوقا

 اهلوذ ىرابلا نع ةيفنم اهتثلثو اهل عبار ال بابسا ١/ هل رول
 ٠ هنم هلاني ءىت ىلا ةبغر "لاو هيلع راج نبم انوخ رئال روج

 1) دصن 200. ال. 2) طب رفكملا 3) دم ناب. 4) اك امب

 5) 11 م6780. نم لضفلا. 6) 121 ناب. «رآ 11 مال وز“ نلاأ

 8) 21 ءكتست هجاء. ه6 ةلمج نم.



 لع

 نأ تنيبت مث طؤولد ه:ماوريد دمدو' مع زد درر دد
 نا زوجب ال :هثال :اهيدحا تاهج نىم اهتاذل ةلاع سفنلا هذه

 ةناش ىم كاذن:نسيل هنا مسلل ىم ملعلا *ةدافتسا نوكت

 رن ناف رصبي هناك همانم ىف ىري دق ىبعالا نا مثتص امل اضياو

 اذه ىفو هسفن لبق نم هكردا امناذ همسج لبق نم ىلذ كردي
 ىلذو اهنانادمو ةاهكبشتو ساوللل طابترا اهدقتعا ىم اضيا طلغ

 اذه لثق نللو تاذلا © اهنيطعي فيكف سل تالآ ةيطعم اهنا

 مسجلاب الا لعفت ال اهنا تنيبت مث فئاقلل بلقو اباضقلا سكع

 اهل ترهظ سفنلا تععماج اذاف ام ةلآ ىلا انتج قيلخ لك لعف نا

 انتغل اهنمم ىلذلو بسغلا ةوقو ةوهشلا ةيقو زييمتلا ةوق ىبق "3

 ةوق اهل نأ ىلا 83 مساب تامواذ تطانالا 77 تت ءامسا د

 (3, 20 278 كثذد مدرخت ١5 2, 20 555”2) ؟اهليقك ةيبتشم

 خرج ةوق ”اهل نا ىلا ص095 مساب تامواو مالعط دونرد ”تطظد)
 اوردر جازردج صدد طموح ارب نر و ماجدوز ”فك ةيضاغ
 اهل نأ ىأ تطانت مساب : تراشاو ج6 000#” صاد د مور 1

 رتطانال (26, 4 مدرك 5 ن» مطمن (32, 8 37504) 'فك ةلاع ةوق

 نيثزج اهلعج نم طلغ ىورقلا هذه ؟ىفو طا تالا“

 !اهدحو سفنلل /3لا لب ندبلا رئاس ىف رخخآلاو بلقلا ىف اهدحا

 امان* مكاصلا صاط اهو نيرخأ نيمسا كلذ ىلا ةغللا تفاضاو

 نالف ؛: د١7 اماو اهل اهقلاخ ةيقبتب ةيفاب اهتالف 577 اهتيمست

 1) ههنا ءاهدحا. ..2) 24 اهنألم 3) 21 مام .4) ته ىخنا

 5) 21 91 همدز. 6) 11 ىلوقك. 6) ذل. 22280. 8) 181 تسوأو.

 9) 11 2004. رهأ. 10) 11 هكحاو. 11) ل. هل



 ذل

 ام* كاذو !ليقعملا امهلوا نيليلل,ل نيلصالا نم كلذ ىلع تفقو
 مسلخل نيارو مسلخل ندل نم اعريبدتو اهناكح راثآ نم *:تدعاش

 الا لملم كذاك ولك دا اهتقرافم نبع اكللذ :عيمج قمن اهم

 نم تناك ولو ةليلخل لاعفالا هذه نم ايش لعغفت مث ةيضرالا

 ىكالفالا نم ءىشل سيل امك :فطن اهل نكي مث ةيكلفغلا ءارجالا

 ل ضلخاو ”ىفصا' انيطل ضرتتجا 04: نكت نأ بخت
 رينتست ةيكرلا سوفنلا نأ بانللا ليق نم ”3) كالفالا رهوج

 حااودد ردنا (19, 3 اهز03#-) 'رق كات بكاوللا نم كالفالا ةرانتساك

 نود“ 4. لب رينتست- آل ةيرشلا 'سوقنلاو راد ت05 تا
 معاج تددد ) (15, 15 3708) خذ ةلسملا *كالفالا لاح نم
 - مازعزأ دزرطز ادد مع دوازرد در مط موو ممم

 نوحب "قو ةرينملا كالفالب هذه هّبشت رل بتللا نأ تسلعف
 ناديوي نالتملا ناذهو رهولل اذه لثم «اهنال الا ةلسرملا كالفالا

 نأ كوطاو ك مدا د مظوفاو مخ تاوريرت ' يللا لق ان

 7701م) هباتك مخآآ ىف ميكلمل ليق نا ىصفتلا فيرط ىلع ليقا
 :تابثا [191] ترمز دسم مددازربد ارم درع مدصا موب ؟

 ]07 70 هب ترسف *ىنلا ريسفتلا ةحص ىلع لحي ”فيقحتو
 راص دقف هاذه هلوق ىلعف ميكمل نم كش هذا ىف جال ميل ناف

 طوع ددصرج مدج) ١ لاف خللا قيبقي ىلا 30 لوالا دبش نم ميكللا

 250 (11, 9) ةّصقلا رحآ ىف "ناسنالا 77١5 ىف همالكو مطاوع

 1) ص. ةذصع 22810. 2) 17 دغاشن امج. 3) د. هده. 4) 11 ةزطعاتل.

 5) الك مذحج. 6) 11 اهنا «4 ل ةووتسلم دصقتتتت 200. ) 125 نأ طق. 20-

 «تقو. 8)دم. #5. 9) 181 اضيا ه6 لق. 10) م. لول. 11) 15

 هلوقل, 000. هلوقك,



 نا

 انايأ هبوكرو اهل هدابعتسا نم اهحرشش لوطي ىنلا رومالب مئاهبلا
 مسج ىا ليقلا اذهب دارا امنا هنلل [120] ءاشي امك اهل هفيرصتو

 " نم بكرم وم نا ءىشب ةميهبلا مسج ىلع لضفي ال ناسنالا
 صرع حادرد اورج داجرج اطدر» 60) هدعب لق ام ىلع اهلتم رصانع

 لثاقلا ليقك اضيا اذهو 5787 ١13 5375 1257” 72 ةليضفلا ىلل ١

 اذه نا ىف :ابهنيب نوف ال ةيرجكا ىف* كلصلا رجحأاو تيقاهلا نأ

 نوسكي نا ميقتسيو اضيا لوقاو غلب دقف دلسصلا رجكأ ىف ىنلا
 دانا ريتا" 5 (2, 14 وهلا) كانه خذ انابتا 12770 75 ىنعم

 ملعي ىذلا انهاه لق ىلذك بوتي ءىطاخ هنا ملعي نم

 لاوقالا هذه نتملق دق ناف ةينادتم هذهو ةيلاعتم هذه نا في

 هاهنا سفنلا ىف محصي* ىذلا لوقاو ")ا ليقلاب : ىقأ نا بجف

 نوكي نأ 5 داسفلاو تادوجوملا ثدح نم تملدق ام ىلع ةقولخ

 مالح دلال (12, 1 95”7)) هللا ليقلو فلاخل ىوس ءايلزا ءىن

 هلوقل ناسنالا ةريص لايك عم انبر اهقلخ امناو 8 ١2753

 دارج صاغ 3 35 (38, 16 77250 نوفلحج ءبآلا ليي رن امك 37د

 ءاقن ىلع ايقن اعوج 7 م8035 ناو صيد تورح صب ادد ”ضزن

 امك الضف ةئيضم ريصتف ىلغلا لبقي امك رونلا لبقت اهنأو كالفالا

 5 ىناو ةقطان تراص ىلذلو ”ىلفلا نم فطلا اهرهوج هب ريصي

 1) 25 ةيرلل ىنعم ىف ءاوسلاب. 2) د. نم الا. 83) 26 ىدتنا.

 4 11 سفنلا نأ جم 5) 11 داسفلو. 226) 8176 120133112. ©1112.

 26) هز. مميروم ح اهايحز 11 ىقن ضوج اهناذ. 8) 21 مات. . 9) الآ هات.

525 
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 فرعي نم ىلوقك اذه عماسلل ليقاو كاذك اهفرعي نمل زيزعت

 نبنات' اذه ىلوقب ىتناف كباعلا )712738 فرعي نمو ماعلا 27
 نمع ىنلتسم ' امناو ةلاحص ال ازد ةدابعلاو )97885) ملعلا

 ليق كاذك ىلذ هبشا ام وا هل ليضفت "وا هل هريزعت امهفرعي

 ه :طباهلا خيندلا سفنلاو ةعفتؤملا ةفيرشلا سفنلا فرعي نم ميك

 ١5 0507١) هلوق عضومو ةلاحم ال ىلذك امهنا نيسفنلل : فيقح وه

 ”اضيا ليقاو* زاف "كفو غلب سكقف اذه ىلع فقي نم نأ هب ديري

 ةفاضا كنع زيزعتو بكعتب عقو امنأ 707١] 70 ىنعا اذه وق نا

 اهانذجو. دقف نيمسمل لاوحا اما ليقيف نيهسلخل لاوحا ةىلا نيسفنلا
 3 3 0 ِن

 نيحورلا نيب نأ 2ك تيت انسلو اضارعاو اماسجا سل 9 نييواسنم
5-2 

/ 

 25 ١5 (19) اذه لبق اوق كاذ هيلع فقيبو هفرعي خف 10 اقرف

 و م ماطد حجاج سرب مكمو مدمدرت مكمل هديت د

 مدعم *ذد ملك زدا) ١ هدعب لق مك هداج هدب مردر مم مدد

 درا هيف هتدايز انبسف ام ىلع هنا ليقلا اذه يع مرد

 اذهب دارا ' ميكا نوكي نا زوج سيلو 8 مطدرك رص مدلك

 ميكللا نال 12 85178 مثاهبلا سفن ىلع ناسنالا ١2 سفن لضف* هنأ

 نمم سانلا نم '* ئماعلا نال اضياو ةيكمل لطبي هال اذه ليقي ال

 1) 2. اماو. 2) 121 ةءعءانق. 560 1028 ليضفت. 3) د. ال. 4) 5

 خطبهنملا“ ة)دص. ا ءمد]. 6) دصم زفو ىيقو. )دم. هدم 8) 2. ل
 9) نيواسنم ءاندجو. : 10) ؟000. طمتصتتت». )11  2 كديلدنلا

 12) 21 سفنل للضف ال. 13) 21 ذص ةهدعطان الأ هغ ذط 223128. 116 20.5 51

 1عععلمس عدت 12 3220581. 21726060. 2262201:ةأوطت 327210 عقر ءاتت ع2081

 ممووز5 مؤؤ»# [الصأ] مرنم مؤنبب )14  طحب ةذصع ةعاتعم
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 857 753 (179, 11 245057) ةيرونلا ليق ىلذ ىف هطلغاو هباتك ىف

 مدؤ5ؤ دخدوص تود ١5 هلبق نلاق ام ىلا دبأب رثو نون 01

 * رهظت هتيقبف *اهركرمو اهنكسم مدلا 1 نا دعاشم اذه لب 7

 روهظلا ىف تذخاو تحرف يي اذاو اهفعض ةرهظي هفعضبو اهتوف

 هذا ءىش نم انوخ تبعه اذا محلا ترهظا اهحورفم اراشبتسا
 مات هد ١3 ةيريتلا تلق امناو لخاد ىلا اهعم هتذخا [119]

 امك هل مساب ءىشلا ىمست كق. 4 نال ةغللا مس, ىلع 5

 بلقلا نال تاج دعب دريز مر + ؛5تض) ايلرقك دج هيلا ىهست

 ٠5د م5١ 01,1 طدط»دد) .اهليقك ت32 "ةغللا ىّكستو اهلج

 بهذملا وهو ”لا بهذملاو 2 نوكت ”ذنااب اهنال حمم موو مدعم

 7بهاذم ”)) هذه هلبق تمكدق امناو هللا نوعب هنيبم اناو ميكصلا

 سفنلا ةفرعم ىف ضوخل نا باتللا اذه أرقي نم نيبتيل ةروكذملا

 ضوخل نم تفصو ام ىلع فيطل فقيقد قيبع رما ف ضوخ وه
 6:انه: كاذك  تادوجوملا: قلاخ :ىعم ىو. ءاوش نم الاعوت انكك 8

 ليقاو سانلا نم ريثك هيف ريحت ام فيقدتلا نم اهانعمب اضيا

 سفنلا ىنعم ةقيقح ىلع فقي نم ززعي ميكلل لجن ىلذلو

 فاس كورس ض2 2 25 ماد هلوقب ناسنالا ىف ىتلا ةيقطنملا

 ديورواج ود مدخخ موددد مرجر مطرررموط نجح مزررد حدرص

 ىف اكيكشن وه سيل ١ 1750١ هلوق نأ نببا نأ ىغبنيف مدرب

 (82) هوه امثاو ةيند ةيلفس اهضعبو ةفيرش ةيولع سوفنلا ضعب نا

 1) اتم أل. " دز د5 ايكرتوا هز دع همت امتنا ندر اةك اجلا
 5) دص. مسأ. 6) 25 هدص. 7) دص. هدص. 8) 11 ذص معاد غير ذص
 رصف. هذه. 9) 11 زثد>>5 هلوق امو كاذك اهنا سوفنلل تابتا
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 سيلف ةفراعتملا ' قالخالا رئاسو اطخسو ىضرو ةعاركو ةيح اهل نا

 نم لال هذهب اهارن لب اضرع نوكت نا لاوحالا هذه عم زوج

 اموق تيار ”دلاو ارعوج نوكت نا ىلوا تاداضتملا هذه ءاهلوبق
 تدجوف ران اهنا * نومقرتي اموق ؛ تيار 'ذلاو حبر اهنا نومقوتي
 اراح اهعبط ناك اكر تناك ول اهنأل ىيدسا نيلوق اضيا ىيذع

 ىلذك اهدجت "سيلو اسباب اراح اهعبط ناكل ارن تناك ولو ابطر

 وهو ىنفي سيلو ىقطنم ىلقع اهدحا ناعرج اهناب لق نم ”كلأو

 ىنفيو 7ندبلا رئاس ىف ثبنم وفو ىناويح رخآلاو بلقلا ىكسي

 هزيل ريغ ناك ول ّيقطنملا هزل نال أطخ اضيا اذه نأ ه تققحو
 ثيدح اذهو ميدق اذه ذا اجينجي نا وج مم ندبلا ىف ثبنملا

 عمدب دل ىقطنملا ل ناك و اذاو نافب سيل اذهو نان اذه

 ناب تددر ىلا درلا اذه ىف سيلو ساولل رئاس سحب الو رصبي الو

 امك اهعيمج نع 7” فطنملا فطنيو ضعبل اهضعب لصح ساومل
 امهنأ وه .ليقلا اذه ميصف نا ليقا لب ىلوالا ةلاقملا ق تحرش

 اهدحا ناءاوه اهناب لق نم ”الاو ةدح ىلع ءج لك ذا ناسفن

 اهدجو هنا لوقلا اذه ىلا 23 هالو جراخ نم رخآلاو لخاد نم

 امثاو اهفصنب هنا ئظف يراخ نم ءاوهلا ىاشنتساب اَّلا تيبتت ال

 بلقلا ىف سفنلا اهنكست ىتلا ةيزيرغلا قرار 13 ىلع كح ىلذ

 رانلا نع ىنعا اهنع ىدرلا راخبلا 1 ىفنل رانلا ىلع جوري امك

 اذهب وص امك هدحو 310 وهو ضم مد اهنأ اهب ىئطظ نم 'الاو

 1) ل. ضاوعالا. 2) 31 تاداضنتئملل. 3) 35 ناب. 4) 25 هد.

 65) 25 اران اهنوبسكإ ه6 مدام ةهسغءه اكر اهنوجوني. 6) 215 انسلو

 هلجا 7) 2[ وهو. 8) دس. هنققحو. 9) 2[ نأ اضياو. 10) اك
 فطنلا. 11) 26 مدار. 12) دس. نع 13) 25 ىفنيل.



 ام

 4لا كلت ناف 11 ريصتف اهكذ محقملا لوالا 4لا ىبس بهاذم

 بهذم و تلطبو اهتعبرا تدسفف اهتررحو اهتنكما دق بهاذم

 اهنا بهذمو فقلاخلا تاذ نم ءايشالا نا بهذمو تايناحوولا

 دحا سفنلا اذاف نينثالا باكا بهذمو رخآ ءىش نمو هنم

 تلخد دقف كيشالا ىلت ةلمج ىف اهولخدا ايف ةميلعملا ءايشالا

 وكذن ىالو اهتداعا انيفكو لاوقالا ىلت ىلع درلا ةلمج ىف اضيا

 ضارعالا نم اضرع سفنلا نوبسك اموق تدجو الوا ليقاف لا هذه

 اهلعف اوأر امْناو اهوري ف هنا اذه ىلع لج ىنلا نا ىل عقي
 عمو اهنّقدو ضارعالا فطلل ضرع اهنا سل نع اهفطال هل عقوف

 :اكرحن هاضرع اهبسح ضعب نونف 5 ىلع اهيف* اوفلتتخا ىلذ
 فيلات اهيفوت عضعبو ىعيبطلا ؛ مسجلل الامك اهبسح عاضعبو هسفن

 اهنا اهب ركق جضعبو سال طابترا اهليخ“ عضعبو عئابط عبرالا
 ىتلا لاوقالا هذ لمات نم تنكمت املف مهلا نم كلوتي ضرع

 طابترالاو فيباننلاو لاهبلاو *ضرعلا نا ضرع اهنأب ليقلا اهلك اهعمجج

 ءىشلا نال اهيدحا تاهج نم ةلطاب اهلك اهتدجو ضارعا كّلوتلاو
 ماهفالا [118] هذهو ةييظعلا :يلل هذه هنم ءىجت الا ىضوعلا

 ليِق ىتلا ةلاقلا ىف توكذ ام ىلع ايندلا ماوق اهب ىتلا ةليلخل

 ىف (1) ايل رخآ ضرعب اضرتعم نوكي ال ضرعلا نال اضياو هذه

 ةامك ةريتك ضارعاب ةضرتعم سفنلا دج اذوهو داسفلا نم ىلذ

 لوقتو ةريرش سفنو ةيكز سفن لوقتو ةلاع سفنو ةلماج سفن لاقي

 1) ذآ[ هن. )2  21 ذم 8232ع. ادلع ه زد2058 ددعلا و100 عت

 ءازمس مو:همطعممأذ وو (ءملعرع الاودقع. 42 501. 429 ؟) محدد دودم» فصل

 رموزب مريع كجدرم يمص دهقدحصت): هددت. )3  م. عأغ الآ دمدت1». )4  81 ةزن6

 ةحانع. 5) م1 ليقنف.



 أدم

 نأ سانلا ىكلصتسم ىف ليقاو 5و5 ماب موو مز

 كاطع >>تاثد (23, 11/12 27984 خذ ةداعلاب مني ال 'ةأطخ

 درو ندوب مطر رموز مروجو نيب وطب مدد زددح طيح
 رل ةريثللا نونفلا نعمج ول ىلا ملعا اناو 5 5 :صزدال

 هذ نلآو متنيد ىلع سانلا هيبنت نم هيلا * حاتحا ام فوتسا

 ناجرلا نوعب 4 سانلا اهب : عفتني ةبيرق لمج

 ةسماخل ةلاقملا نتلمك

 خسداسلا :ةلاقملا

 ىلذ ولتني امو تيملاو سفنلا رثتوج- ىف
 عم هبلق ىف ناسنالا سفن ًادتبم هنأ ىلاعتو كرابت انببر انفرع

 يهدد اور ٠ ددح فرح 8, 1 55337) هلرقك ههمسج ةررص لامك
 هناو 733م5 مدرع مرد دينا زمدرأ دول 5من مند ” هاكد

 متي نا ىلا امهنيب ىف ىضقنا اذاف نيعينج# ايهماقم الجا لعج

 0 ابعت اذن ايعلخ هيي *تيجيا نتلا .سوفنلا دع
 ىقاعملا هذه ىلع 7انوايبنا انل ماقاو © جازاجو اهماسجا نيبو اهنيب
 انل.لصحتت نا ىف انذخا مث © ةعرسلاب اهانلبقف نيعاربلاو تايآلا

 رئاس ىف هانكلس ىذلا مسرلا ىلع رظنلا فيرط نم رومالا هذع
 سقنلا تاذ !"هنع ٠ صحنا نا بجو ام لوذ ةمكدقتملا تالاقملا

 تافالتخا اهتاذ ىف نوفلتخ سانلا تحجو ىنأا ىلذو قى ام

 7 اهنويع نم تبتاو احجرتكا ' كرت ىرا بولقلا لغشت امم ةبيجت

 1) 25 مانت“ © منان 2) 26 انك. 3) 35 ماس“ 4) 2[ هد.

 5( 31 ىف بجوأ. 6( 11 اهتارجو. )2( 11 ىلع دوابسبذأ انل ترماقأو

 ىلذ. 8) ا[ هزسع همننع. 9)دم. همه. 10) د. ىع. 11) اك 0040. رك فب



 أمل/

 درت »أج نطئق 15, 12) ليقي هيفو نيروذعم ريغف كلذ اولعفي

 نيذلا نيكاسما ىف ليقاو تا»» أو ح:صدم يب 1١ حدود ماج

 ؛توقلا نع ارصقم ناك* ام لك جتاءاطو متاولص ىف ريصقتلا ققحلي
 دالإ *: قع امن ' ىلا - كلذ :ىوح ناك انوا ديل ودك

 نيروذعم ريغ ذا نيبلمملا 3 لوكا ممول (86, 15

 590 (7, 14 زاث7٠) “اك عضرم ىف ءاضقلا هب :نورواجج ام يف

 ىراكسلا ىف ليقاو مدوددزد طرت راجداج» د مداود ؛اجرب ل

 لوقي مكلل نا ماكس ىف ةيانج اونج هاذا هل رذع ال هنأ
 انحلاو يعمم نسع متنا عت ريغ نيعم م( محددا

 ةصرب "مطرد مردود دمع صحم حصص مد تن مدندرب
 ريل م30185دلا سيب دود ىب انك نيساستسالا نارك
 115 (8, 30 5218 م3 اوربصي لب  جعجتنص ؛ ىلع نيروذحلا

 نأ ىصاعملا ىف ىيدرملا ىف ليقاو مودتو زد مآ مدد
 نمد اريد طزر دون دادد ق6, 11 طودد) فك بعصا جتبيت
 داوم مصب دمام (85 ع مدا" نولوألا لقر صاطحعغح جزاع

 نع ليقاو مداترج مرسررأط رددو داوود ردع داصل ماقصرو

 ءامدقلا مد ةبرت الب هعفني ال هنا /2375 نارفغ ىلع نيلكتملا (80)

 اطرد مدور دزدعص طرد ددوم طرت دود ظحد» نق ع مدزرتدس)

 ىف لويقاو مدن كرر مك# دودد درع عود سررد دب
 لق ام ىلعو ةداءالاب ؟الا متت ال هتبوت نا سانلا ىدسفتسم

 مريع مز زدأج مدد»عو تمد كدددد هدوم مد 4, 383 صد

 1) 00 هر 14 نوروحتا.5١) هاجت لع
 012: 0 وربصي. 2 5) 326 200. ددود.. 6) 36 هدص. هأ 1م. ةداعلاب.



 املأ

 (قيساوفلا ةلواتي نم نيلراتملا نم ناو مدد مد:ؤطرد ؟طررص
 حعاشلا ىف ام *نيبو فوسف نيب ففاويف لواني نم بورنص "7 ىلع

 ىلذ هل **متو رثآلا ىف ام وا هرخآلا ّصنلا ىف ام وا لقعلا ىف ام

 ةمدد مدوددد حا# قر ه5 اننص) ليقي هيفو هيلع باوك هلف

 هل متي لل ١ نمف مايورح ماماورب مرتدو » صرجد» مدرج ميم
 (قحال وهف 5 صاالطلا ىف لوانم او هيلع باقع الو هل باوت الف ىلذ

 صددووجج داب (13, 3 اجرهدرم) خايف لق ىيذلا هدوص م”ددد

 06 عدباف ىرابلل ىتنا ىئاعملا ؟ىف لواتملاو 7 :حاجدا» حدود تدرب

 هرداتود مد+ 52103 ةصق. اولوات ”ىينلاك نيزاكاب (قحال وهف
 ليقي ايفو ماعلا رئاس ىلذكو : مدآ قلخ اكلم نأ ا,دفقنتنعاف

 تجدر يروج موو مجرصأط مم10] دددد» دسم و, 20 هداوسص)

 «دصق ناك ناف هسفن ءاقلت نم بقاعيو لوي ىنلا مكاشلو ليقاو

 (46 ؟ )"5901732) ءامدقلا ليقك باتف هماكحاو نيدلا و ظفح

 طررب دردزرا رطب جدرطد رو مطر مووت مديرو ردد مد
 مكرمو د5 مهجر هدد '' ”درب 0 « سار مدع :ددد
 نترد) 'قك دهسفن ىلهم وهف ةبغ وا اليم ئلذب كصق ناو

 دود زر حدودز مرددأج درب ربط مددبط ندرزت هذ 7, 6
 رل ىنللت ناك نأ ةفروتلا. :نوؤرقي  نيذلا» عا نييمالا نأ ليقاو

 كفل 12 نولعيو عنيداو ةليج لما ملعا نيتفتسي مو نكي

 رفا نات مد دزرخ" م6 ”مخ (10, 1 ءاجنرد) 23 مأت غنيدف

 1( 2[ ولوانم. 2) 22. نيفوسفلاو 1 ( قفويل. 3) 21 ةذصم ةتاتع.

 38) هز. مت ىف. 4) اك ناك. 5) ا[ عدبات. 6) 2 ىرابلا ىلاعم.

 2) دس. ىيذلا, 3[ هصومل. 8) 1 (قلخو. 9) ا[ طظوحت 103843

 122ج. 2001م زضت. 11) الآ هدص. 12) 21 ةض 2237ع. /ة“ذ نويملعيو.



 امه

 (30, 14 ؛زتط) ؛فك 2 بعصا ريقفلل ؛ ملظلاو <84 هرداط مداب

 عفتني نمو ماعلا ءاذار مدرك حالا٠>دم مدرعد "دز اجديبط

 مدار جو قددخك هموكت لكأ ىرنع ةاصإ) فك تعا“ سانا

 5 ناب كشا نيمولظملا ةتكو ماك <08 مدمن از

 فلاب ىحاو هملظي نأ نم بعصا مرد فلاب نوملظي ناسنا فلا
 ىف ةتيطخلو 5 ماماشزن 2755 (35, 9 3702 “فك عرد

 ١مالطرو مدردال 67١5 )5 (58, 3 57” ”فك كشا ةميظعلا مويلا

 قزل> 273 (15, 16 "22) خذ لضفا نيبكسملا نم ةقدصلاو 57

 هددحرو نرجس جمالا (9, 16 ا)»0099) «قك لضفا هفرلا مهصو ” ط3
 ةولصو ةركبملا رامثالاو ركبلا سادقإب انرما امكو (79) تصقال

 «قك اندنع ةزيزع ايا هذه نال سمشلا عولط دنع ةودغلا
 5 ددرحأ درضإب :ةددذكت ةصخض ,طدز ممر 11

 ليقاو راكفالا ىف ملكتا نا ىغبنيف ؟ىنعمل اذه تمّلق دق ناو

 بات ىلذ ىلع هل اهعفاديف ناسنالل 7 علطت ىنلا اهيكتاول نا

 مدور راج انازبل هددح جد د)زر١ (ةقر 1 77102 'قك ريتك

 مزع ثا هيلعف *هلعفي ال مث* هلعفي ام ربلي ىتح اهعم داقنا نف

 رد مددوصم ” هدزراط نق, 26 ؛انتط) ,نك لعف رثا ال

 الا هداقتعاو هتّين ىلع ؟دهيف دكبعلا بقاعي ام ءايشالا ىف سيلو
 ليقي هيفو طقف داقتعالاب الأ هيلا 3 لصوي ال ءىتش وه ذا هللاب رفللا

 دوج حداد رعدز» مدد مم نورد روصو نك 5 اعدام

 1) 26 ريقغلا ملظو. 2) 26 كشأ. 8)دص. ه4 26 ناك. 4) 2[ اهب
 ةئام سمخ. 5) 26 ليلجم. 6) 26 مادن» 7) 265 سانلا علاطت
 اهوعفاديف ه6 ذص مة2>ع. اهعفاديف ناسنالا »1. 8) 21 هر مو

 ةلعما جلا )9  لكل من 222 10/185 1 لا
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 |مغ*

 ١ دابعلا نم لص ال ىلذلو مزرددرو ماجدو مددس مالو
 ظقف نوحناطو نوحلاص امهل ثلاث ال ناقيرف الا ءازإل نيقو ىف

 دو ررودأج جددي ردد ةرحاعس) حصدت 3, 18 ؟دفرد) "فك
 ليقاو 2ليقلا اذه ةلاقملا هذه رخآ ىف لعجا نا ىاو 2721م7

 حامددا# ادد 33, 1 تاارتج) /قيك لضفا صاروخ نم ةعاطلا نا

 مصد0) “قلك مظعا جهنم ةتيطخلو توت ماعد ماتا“ هد
 صاخل ناكملا ىف ةعاطلاو 75057 1575 طر دز 5و 5 (23,

 حردد ددو ؟تدو ددذ هد 00, 40 جدا مذ لضفا
 ضاق ناكملا ىف ةيصعلاو ؛نددزن“ مزن ماج: ” ميخر زودزد
 هور ."مراتتم  ؟ماظد مذ 2متر 11 مق 33 ابكي : عطعا

 مدازد» مازال (2, 11 حاطز)) خذ لضفا ٌباشلا ىف ىسنلاو

 خذ مبقا ييشلا ىف ىتغلاو ط3! 53د حيدر

 ىف ةئامالاو زج" مك وسر ذذ مددت مدنس هذ م, و 2سانت)

 سمزرد مدد تاورد ند داث 28, 6 ؛تر) خذ لضفا ريقفلا

 طيهاد) خذ مظعا ّىنغلا ىف ةنايثلو تان ه3 7

 ةنواعمو [115] ةصقلا رئاسو "مزن تاما داود د00 (12, 4 1

 صرع تاج مالطا ١5١ 24, 20, 1 دمدتن) خذ لضفا ٌودعلا

 «قك بعصا قيدسلا ةّيناو دا 5 دارا

 عوششلو دصددد دود ردود ردد» مزون مدر ه1 هنودصر

 وزز) مومو تالت” (12, 3 53523) فك لضفا لييل 4ىف

 5335 (12, 9 925”5) 'فك بعصا عيضولا ىف بجعلاو 05

 1) 15 دابعلل. 2) 25 مانت. 3) مظعأ. 4) 21 نم.
 للاخ ) كيييششححما نش
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 مز“

 دتاددرتت دوب ١3082 (31, 6 5"ز)87) ليقي هيفو ديصاعم صاخقلا

 ةنقاب. نكيقلا *عيم نجا كفي ها نم اذزاو موكل ١150

 ييضرمر هزي كلا عس ينل ©. ضر جدد ا 41002 -

 دعوت ىلا ةقآلا ضعب هب لح ىنح بتي رل نم لاو 7230

 جورج ٠ اري ددرزس طيبدوم ددذد قوز 6ر 11 ماد /فقك اهب

 مد مديعنرد مموج ارب دوا طريدو» حصص مسددب

 اضيا وه هسفن يورخ ىنع بات نم ”الاو + داود درر
 درجمر ؟جور صصص دددطا (88, 22 04'20) 'فك ابثت ىّيسب

 ىلذلو ماثدا مرطب يع تضرر" مور هجعب لقر ماظططأط
 همالاث) لق هل ليقنف هتوم برق دنع ليلعلا بوتن نا انليبس

 ىف كف 2 صارازن 5د ؤرت مدود :مصصص معصم صرتسو صرب
 كك 1 ليقا تءامسا 21 نينا "هلار ىتالوا حورش تيفوتسا

 ديعلا اذه هنانسح رادقمك هتآيس رادقم ىنذلا وهو نزاوتملا كبعلا

 ةجرلا نأ ىلذو نيخاصلا عم بوسحت ميحرم هدوجو دعب عم

 ال نا هلخاذت وا هلكت نا لاحتسا امل رعو لج قلاخلل ةروكذملا

  قلخل ىلا ادودرم اهانعم نوكي نأ بجو انمدق ام ىلع هيف ضرع

 ”قك ةبوتلا :لوبق ناعم /0 اهنا انل لصحت لعفلا ءامسا نم ريصتق

 «قك رورضملا ءاحد ةباجاو 7700707 5 #5 دوناا مور + مازن

 '”قك نيخاصلاب نزاوتملا ىالو دارج عمك ذدد (8, 2 جم>5)

 ىف «انعاجو ةددرد ةزدوربل مددأيل رص م16, 5 هاكر

 عرش دحد هوذد جنو دوو دحا لمع مروج نادر

 1 ل1 ىف" (مع0 نرد ١ "2 هني فلاخل, 26 دس مةقاتنل. )8  د

 لوبقل 4) رح ةذصع ةانكل



 املأ

 تام 0 اع تألدخا دق ىنأ حافصتسالا اذه لثم رماظلا

 ىلذ لت داس ايحح ناك ول ام رادقم نوكي ىنح رغن " ةرصعب
 و

 نم اهل لب ال ىتلا تانسدللل ءاضيا نيباو هل اروفغم ناك هبجج مو

 نيدلاولا 3 اهلوا* ١ اهنا ليقاتث كبعلا ,رفك ولو ايندلا ىف ءاوج

 نايل مجرو دام مزخا هد طع ددد (20, 12 ماط) فك
 قلل نخاو موت مب مكورد ماه 62, + 5:5-) (قك

 0 مدان )38 م13. 25, 15) 'قك قمل ةءاطعاو

 مدداطرمور مردحط خذ متك ناك اذا ةعنلاب دعولا اهيلا فاضنيو

 ايزحب 5ريدون» عضد طرب تا د5ونن مازددح د5 (5, 19, 11

 م00 وق نأ نظي الو همامت نم لب نكي رثو هدالواو وه 4 ىصعف

 ايندلا ىف ةبوقع نم اهيلع كب ال هنأ بجيي ام بونذ " 557 5

 هلل 9 روكنلا ييدخات+ ى ءايشا /'3/ئف وع ابنا ليقلا اذهب نال

 ةييتلاب رفغي وهو ةضرقلا نم عانتمالا ىفو اهيخات رفغي نا زوج

 نيباو تاملظلا باب ىف ليخاد وهو هنرجا ىف ريجالا لطم 8 يفو

 >وملا نم لضفا ”ةملدقتم ةلونم لك لزانم "7 ةبيتلل نا اضيا

 اأطخا ىتلا ؟ سلا كلث_ ىلع (18) وهو دبعلا يدك, نأ لوألا

 ليقي ىلنذ ىفو هل اةدوجسم هيضاعم صاخ#تاو ىلبلا ىلذ ىفو

 دوب مدارتومو طد مع مداوررو دونطدج مقر هن رج در

 دلو مودد منور مردر ندص دج حدك تريد مد مدرود

 هنع تيلازو كلبلا كلذ نع نعظو سلا ىلت نع لاح .اذا

 1) 0 نأ 0126 16ع1أنات 12 600. 122. 1201 6

 هواتقد هوهو ء8ذ ذظ 11. 2) طب 3. 3) 22 ءاطعو. 4) د. هد.

 5) ا[ 200. ىف. 6) دم. للطمو ...وض. 57 15 11 همطت. 0
 ؟6هرساو اهنم. 8) ىنسلا لع 1



 امأ

 (هاتأق. 25, 10) ليقي هيفو ىلذ عاجترا هنكج الف ']ل5 5253 نوم

 ةمالط هدي سكت نمو داش م5 دصدح ردن دحوم رق

 ماعم هو ثا 6, 23 80509) 'قك اهبحاص .2ىلع اهذري نسيلو

 د١ ط؟٠دض 83, 5 ابوه د1 لقو تاجموج سرب دهحدت مورا

 : اهدريلف ميلظمأ فوك نات طاق" يطل  حاورو جرو زن“ [113]

 رف ناف ةززك» راق عود تورربط قر 34 ةككدا) “فك هعترو ىلع
 هب تدعو ام اضيا نيباو حتاحابملا نم ريصتق اهلبسيلف هفرععي

 نا ىخو ةيوايند ةيوقع نع اهيلع كب هل ىلا ىصاعملا سرت نم
 طا: اهيف لق ةبذاكتا ناميالا '88لا "7 اهنا ليقاو بات دق دبعلا

 'ذزاو مدننأو ادور حرب مورد درع صرب 5 مصرا ميج د (20, 7

 همودو نيو جرود مادا 4, 21 ارج») ديف لق ءىربلا مح ىفس

 اجرب يد د5 6, 29 ةازنل) هيف لق تال طلال انز نم 'زلأو
 هاهيف لق روزلا ةداهش ”كلاو مد زردزد ؤد مدر” 5# ؟دررد موب

 هيلع عقو ام اهب فحليو مز١ 85 حدتزج كزن طن. 19, 5)

 ام ىلع »4 ددح تحدد زرع دا دج قر 26 مةدد>) لثم متن
 ال جدو هذ ةعضيمل نكت ةلوبقم ”5لا هذه عم ةبوتلاف انحرش

 هبحاص ىلا ءاسا نمو كبعلا كلذب لك ايندلا ىف ةفآ نم كب

 هنع ةكفصب قلعتم رمالذ برض وأ متشب نلل اضيا لاملا "ريغ ىف

 اكدوونرط رذ (650, 17 20859"27) 'فك ةبيقعلا تلاز ”حفص نا

 )+ 'قك تام ') هلأسي نأ ىغبنيو 7 8084 #2 83 2١

 لقيلف *بورضملا وا* مولظملا تام خراف مذ 2# مصزرا» - مذ #2

 1 رك !85فل 16 ترا كا ىلإ ؛ 5١ اهدرب. 4) 35 808. 86.

 5) م. عضوم. 6) 15 لخا. 7 25500. هنع. 8) 11 هده.



 أم,

 نع رمالا ىلذ 1فرحن هتبيت معفنت نل ةعبارلا ىف اوبات ولو رمالا

 تحرش دق ذاو ةرخآلا باذع نم اوصلخل جهعفنت لب ايندلا يف

 ايقاو ةولصلا اهعم لبقن ال ىتلا ريمالا رئاسب هعبتا لوقلا اذه

 نم تسلع امك ءىش ىف كبعلا ىلع متل دعب نيلص اذا /غلا 7

 35 (014. 26) دباجاو ” ب )صصرلت 3, 23 3”5>) ترد لوق

 لا لكك ديد رزع نم ةولصلا كلا .ت ازم دذك ةورزك وره تاج
 راج ردرد» مرروطدور مود :مرصقأل موب وو مدزدس) لبق
 دلال ةيرعلا' مالك لأ ”تاضتي هه نمااؤلاو أ اظزل ةةذذ عج مدا

 مدا ا مي مدرص نصور 18 حرد مور و طنرصدر

 ماقنف 01,19 ؟5ظرح) فك نيكاسلل لاوس : نع لفاغتي نم ”تلاو

 لكسي نم ”دلاو مزز“ مال مدد كت هد امد اهاهناززعإ طاحت

 ل وزر دي 77 5+ تماما (3, 3/4 330) 'فاك مايل لاملا

 ةراهط ريغب * اهيلصي نم لاو مدام حرزر» عبط ” رج درر» ١
 مددد» زردس ددانج موم ددحرك دذ هذ (, 15 الا 8
 ”(قك ةببت الب ؛اهيلصي وهو *ديصاعم ترتك نم "لاو ارو 227

 مزز ريدم رد دزرطزو ريكد ردد دورود ضل م, 13 مدد

 اهل ؟بونذلا عيمج نا عضوملا اذه ىف حرشأ نأ ىغبنيو 5

 26,0 اطودد)إ ليقي 9هدبفو هعنص ام ىئالتي :هنكجب ال ذأ ماتفا

 19 ىلخ عنش نمو اجرد» ريورع رجس وود تنادي اي  وطاسع

 ءوس 7ىبتف وأ ؟هبصن وس بهذه اممق ٌلضا نم '5 الا ةبيت

 1) صب هددت, 2) اك ىلع 8) ]6 هبينت. 4) ا ريغ [ىلع].
 5) 26 ةيبتلاب رفغت. 6) 36 204. ل. 7) 06 ىيتفب. 8) 7[ د

 نأ. 9) 215 نا. 10) ظلك - لا ديخأ.



 آن

 ايندلا ىف 15250 ١2 مالك ءاشنا لوفاق بولقلا نم ةدواعملا داقتعا

 قرفتو هتومو هورغو هذكو هئاقشو هفعض لاح ناسنالا ركذيو

 نم نف لك ىلا مضني امو باذعلاو باسمللو ةمرلاو دودلاو هتازجا

 :مهيصاعم تلخد اهتلمج ىف دكعز ناف ايندلا ىف دعزي ىتح اذه

 دجا ىلذلو لوقاف :اهكرت ىف داقتعالا دوجو 0 "1 9

 ١533| 752124 فيلاونلا هذه لتم 5795ل) ىف لاقي نا اونس ءاملعلا

 امر جزيدؤ د مدعم مصدرصد مدر مب 1 1 درت
 [112] ةقدصلاو ةولصلا ىف ةدايزلا و ثالث عباوت 4لا هذهلو اههبشا

 1 0 ة5ضرخر) [يتيديخ لف ةكحصلاو ةءلضلاءاماق+ نائل

 حاودصر اييف لق ةباتتسالا امو زل دواد) صرورلا دحصد

 اذا دبعلا ىلع نأ اضيا نيباو 795537 5ث. تبترياجإب (51, 15

 نلآ هتبيوت كسفنت ىل 5 ةدواعملا كرث داقننعأ هتبيبت تقو ىف 4 دوج

 هقناتسا ام .هيلع .بتكيو :هتبوت لبق 6 ىلا بونذلا هنع طقست

 خبوتلا نم ىتش تام اذه لثم ىلع ىرج اذا ىلذكو اهدعب

 جحص رم لك ىف ناك نا هتبرت دعب ام الا هيلع سيل ةدواعلاو
 (2, 6 7١2هز)) ليقي باتللا دجت ىلا اذهو دواعي آلا داقتعالا

 سيل ند0 مب مذ هررددرب طررو طريدر» روصو مورطو طرب
 ثعبي ناك ةلسارم دعب :بيقعلا عفد ىث وم اهتاو خيوتلا ليبق ىف وح

 بقعب اوبا ناف اوج مكب تدلحاو افيس# مكتيزجا الاو اوبوتا موق ىلا
 ىلذ .جيلع متح الار دّدهتلا عنُط .لزز الا وا كلا وا '8401 ةلاسرلا

 1) هز. كحرلا“ 2) ست. مراعات. )83  22. 8م. 20880. )4  طلع 7

 5ر هلو 0هءهو6 هلتوتت4 ةذجو هدتع20ةضلان22 68[, ىلع كبعلا نأ

 داقتعأ ... [ءالم ةطص. 4] و هنأ. 6) 20 8



 أم

 ىعي مدنلا هب نوي تالؤلد طاوونذأ ةذ قو ىصاعملا كرت باب
 حدا 752 اوفو اشو ةرثاعم تناك بونذلا ىلت نا ٠اودقتعا

 )زر .مونح 5 ةبيرغ ةظغل *هيقو رافغتسالا همهب ديري 35

 )3 از " 207 3١00 ليقنو كركشن انل رفغت ام ةلباقم 215 ١

 5د (80, 5 57" ةظفللا هذه لثمو 5555 حالما

 ظدد اند نب ايقاقتنتا لصاو روج داجنزبا» وبط مرن طررب سديد

 مدور هلوق ىف ىناربعلا كراشو 273”ل1 ةغلب ةلباقم وه ىنذلا

 ماد5 تدأنز) اضيأ هيفو 300 )5 مد صدزن 55 6, 15

 ليتجو دز: طوزن :طادود مداؤنلا ليتيتلا ليمج *- زمور

 مو داثإ# هوقو ازامصؤنم اا805 درع طالق حقاولا ارامضا
 نونف لا هذه دع ايمنأو ةدواعملا كرت داقتنعا باب 0١

 حورشم وه امك :موقلا. 'رهظا اطخ عاونا اهنأل 7١ ح١6 اب
 درو ميدو رب جزر مرقد هذ مرو 22١ رفسلا ليا ىف

 ىلذكو محدأج ساددرو حادور# مددت 3 ةطاؤ. 11) اضيأو اج

 ت5 ليقي ناك 57807 تاذز١ 2053 ٍضتطخ راهظا ند ول اضيا

 :رعدد اذن ددرزز مج مدرد هرمز مذ : مدر دودر مط ندر
 انتما نم ريثك ىلع فئاخب نسسلو ةبوتلا دودح ىهف هلا هذه

 ىنأل ةدواعملا ىتعا عبارلا بابلا اذه الا ةبوتلا دودح اوطقسي نا

 نورفغتسيو نومدنبو نوكرتي عذاب ءطحلاو ميصلا تاتوا ىف ثا

 علق ىف ةليللل اف لوقا مك ةدواعلا ىلع نومرع منا ىلإ عقي هنأ ريغ
 1) 36 دقتعي. . 2) دم. ه4 2[ !ثاعم. 83) 231 800. باب. 4)

 م1. 1ع. )5  2. ه2. )6  آس 11 0ععقأ 50105 01126 «022م16ع-

 1601 مهع. 129 ه6 180 8016 301 7679 ءدع مد» 3 22010

 ) 600. هد»* زن. 8) ه00. )مالت ح تمت.



 أب

 رطفو تبسلا لذبو 2750 لثم ىلذ مئاظع اهنا انفرع ١ ىلذبو
 :لونلا هذه ىف وهف ىرجغا اذه ىوج امر ممدود "577 تاقدلا

 ىاعتو كرابت للاب طيحملا دحاولا ىنعا 2لصالا كراتلا وهف رفاكلا اَمأو
 لاثم 4 نم هاوس دبع نوكي نا امأ ؛لوصا 8 ىلع هل دكرتو

 مرج ريط قنبر و صارطن) ”فكو را وا نسق انوا !مواسفا ىلا كلا

 هذيبعي لو اناوس: نعي اه نكي اًماو هدو اجرت مددحزج ةارقإم 5
 (21, 14 3784 لصق ىف ”فكو لطاب الو فح ءىشل دباع ريغ وهف
 ررالؤم مط دددح مربدت ردن درو مو مدددعد مكدماز

 اببرو نيدلا مساب ىهستي وهف هنيد نم كش ىف نوكي نأ اماو

 هلوق ىف عداخو بذاكي وهف انقيم الو اتباث هبلق سيلو اعدو ىَّلص

 حصد ”مدطقل 78, 35/36 م'تدض) ىف ىف لق ام ىلع هداقتعاو
 جددد دزردوعر مل درت رادز مط مدر راج ددرد» درنصطدد
 :لرنملا هذه ىف وهو 13 0*5 ه2 :5هصدزن ١ ىّيسي وهف
 ام الأ اعيبج نيراحلا ىف [111] عل روفغم اوبات اذا ضلك ءالاهو

 هذكّيويند ةقآ هيف لكك نا لب ال هتاف 220١ 5# هيف هللا بنتك
 4 ةيبتلا دودحو ةببتلا دودح ميقملا بكاتلا وه رشاعلاو نيباس ام ىلع

 ىف 7 ةعومج# 4هلاو دواعي الا نايضو رافغتسالاو مدنلاو كرتلا

 1 دا (14, 5-2 7 ليقي ذا 5 دحاو عضوم ىف مك مخلا

 مط نوب ,ندلزوا مهددح مددزت مدر تصاب ٠ دز اربجور
 مهو ميلَخ ةثنتاا ام عجبا مكالس ويقف 25 5161 7ز) زلات

 1) 1[ ه2 دص.8 ىكلذك. 2) 21 لصالل. 83) 25 بورض. 4
 لقم وأر الك ذط سصقننع. لتقف ةذصع 2210. 5) 21 5073. )6  دس. ©

 مل[ مكمدد 0. ةيوايند)». )د. ة١عمج“ ة8) 2[ ةيبتلاا 9) 21 تنك.
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 اب“

 نا هل ماقتسا دق ىننلا وهف لماللا اًماو مم [110] فالنخال

 ىذلا وو امهنم ءىت ىف رصقي مم ىتح ىهنلاو رمالا عيمجح ١ ماق

 اذه لقم نوك نأ نونظي سانلا نا ىلعو 2123 0” ىمسب

 ول ىلذ نال ميقتسي هنا ىراذ هبابسا عيمج هل ملست نا كيعب
 لثصا ىف اندجو امل لثاق لق .ناف ميكلل هحعشي م كاذك نكي ره

 01 دوداج دمج مرجاقط تاز (28, 22 737553) ةعيرشلا
 ناك ناف ناكمالا ىلع عوبيوم اذ انلق اطخ نم كب ال هنا انملع

 0 اف فيكف لق ناف ةباوث انل عراك الاو هب (76) رفغ ًأاطخ

 حيزا حرج مورا سرب رصربو مددن ع محب ه5 (, 0

 نيحناصلا نم دحا سيل هنا ةعاطتسالا ىلع ؛لاق امنأ انلق 8

 ريخل رثوي هنلل ارش لعفي نا ردقي وقو الأ اريخ* لعفي نا ردقي

 لاقي ىنلا وهو لعلا عئارشب نواهتملا وهف رصقملا امو ةرشلا ىلع
 نائل | نواهتي و نبك :يلتلو ا سرت كامو طرح دارت 3 منع

 «ذع ىف وهف ىلذ هبشا امو ١72هلاو 205لاو مدالاو )”5هزلاو

 امم 7 نلل ىهنلا عئارش زواجتلا وهف بنذملا اماو اطخل نم ةلونملا
 >ا١]) ٠ ىّمسملا وهو ايندلا ى اهتيوقع مظعت رل ذا رئابك تسيل
 , دودالا هطدر ىف ماسي نمك ىلذو مرر باج مدان اجر

 هذه .ى ةلاخ نافراكلت ديا ءامو ظيطلاو :لافلا قو: 7900272 .نيببل

 اهيف ىتلا ىو رثابللا "بكترملا وهف فسافلا اماو اطخل نم ةلونملا
 ع

 داع دز وليم هكرع و ندا | عريم ا ع لاا ارو مرر هوم سرس وح

 1) رص. 19 همه. 2) اك هل. 3) 21 هباوت. 4) 0[ ىع ليق.

 5) طم. هت. هنئعممؤ6 76:60 ارش. 6) 2[ ىحلا ىلذو. 7) 21 رد"

 هد عمرو ممت١ )8  3[ ىيسي. )9  رطب ةذتتف 1
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 ىلع وه امنأ 30١ م05 ]مزز رون تاربذن طاط 'دث5! (10, 1)

 قار "ليك لكع انتام:هل نم نراك طقف ةيهستلا فيرط

 لعلا ناك ناف نزاوتم هرماف تيس 0 ظل  جئام :ىكشلك نيبف

 احناط ىمس ءائيس ناو احناص هب ىهس 'انسح فوملا

 ليط اهرواكتي 0 ةدحاو ةعيرتت هل مسر لق ىذلا وين عيطملا امأو

 من ىلت اماذ ةفلاخملاو اهييغ ىف ةقفاوملا ف بلقت ناووهف دنع

 ةمارك نأ وا هتوفت ال ةولصلا نا هل لعجن هناك  ةتب اهيف رصقي

 ”بذكي م وأ طق الم لكتسي مث © هنأك وا 5 توفت ال * ىيدلاولا

 مما ادد (39 م” )ةزث5) ةراثألا ىف ءاج ام ىلعو ىلذ هبشا امو

 رمدرجم حرج اصول دوت رجوع 206 واج ”ددنرد مدع جانط
 دوب دادد رازد هصوصربط جازم دج تصدت رذذ ىلذ اوحرشو

 يسب 30 لف ارم م 0 اهكرت ىتح ةيصو 9 (قبي مث نم اماو ١

 :خةفلاخكلا ريف 0-2 ىل مسر 0 --- امأو اعئاط

 وح 11 فكيف فرسأ ىنكف*“ 0 هذه 5 ىري نم سانلا 3

 !4 اهظفح ىف وه ريظتسيف اهيف !ةرصق لق '* ةعيرشلا هذه ناو اهنم

 امهي)حا ليتسيف لوكاملا ةعيرش وأ اببلا ةعيرش لقتتسي هناك

 12 رخل نع عيدا عاسنا لدن نا” لاعف كنه لور تناك 5" يك

 1 31: ةنسح اهي. .9) م ةقيسر 315007 تناك( 19/3
 رسوم. درصدرب ببر (ءادتبا. 4 181 هذصو 2286. 5) 11 دئوفت.

 6) 1[ نمك ....نمك وأ. «) 121 امارح () بكري زا 61880. 8)

 عز ان. 9) 21 مدن 10) 121 ملف. 11) م. هذ لك 5255.

 12) الك ص 22ع., 22. 12 6ع, 60. هن. )183  دن. 200. طع 0

 مميناطانس و 01100 م08568 022. 14) 11 ايظفحف. 15) 3 فيكو.
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 ةنس 22 72000 لهما هاندجو امك هننوت منتل هايج وهف بونيس

 هلهما نم نمو هل متن مل هتبوت نا ىلعو ةنس 38 بات ىتح

 لهماو 77001 دنم يرخُت ١008 ليما امك ملاص ؛ كلو هنم رخل

 نم ريسيب هيفاكيل *هلهج نم عانمو 779284” هنم جرخت اهنعاجل

 [109] نم هنمو انحرش ام ىلع هيدي نيب اهعنص ىتلا تانسمل

 "ا نع 'فك هنم رثكا ”نيدسفم مهق نم هب مقتنيل هلهمب

 دال :صددزت مزرا طررن دردطو»# هرم دك ممر 6 هزت
 مابقي ءىشل قاع ةلتسمل هلهجا نم هنمو د :داج) طارد طاوووأو
 دددأ حر دو هطوغمر مزج نو, 21 ه8دت) 07 'فك هناش

 نم 15 صلخ امك ةبيقعلا هيلع ككشيل هلهج نم عنمو 7

 مزردو زلال (136, 15 طوطرط) ”قك رجلا ىف هقرغو 4 ل55١ 0

 ىتالوا نع هير 77907” لأس نينغلا هذه ىلغو اق 33

 ليبس ىلع ال جلهم اذوه هجو ىا ىلع هفيعي نا ةاصعلا موقلا

 ممن حدزتود تدك زاك 02, 1 575550 لق نا هيلع راكتالا

 ةبيقع مبقاعيل ةرخآلا هجولل هنا هفرف د5 هدد طد زون
 مدربد ؤديعرح طن تزن (4 هدعب ىنخلا لصفلا ىف 'قك ةديدش
 ام تحبش كنق ناو مد ترن“ مزيدو ندد مدانم 5د دود

 اذه 3 7 ليقاو كيلا مضأ اطلاو حاصلا باب ىف ءيلا ؟ اتج

 دورب» دموي ممم (9, 18 0 ليقي بانلكلا ىرن ىنذلا

 هدعب ءقك بيط ىئعحذ ىف تعقو ةبابنب هاّنيو 7377

 1) الك دععاتمب - 2) لف 00 اظربسي تانسكبب خيفاكيل يلع معني.

 8) 81 نيفرسم. 4) 121 ى 5) ط٠ 0 6) 11 جانا.
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 اجد رسوب دراج ةزنساطرب م موررت جرو مصرع ددرميفرع د سس
 عالقالا هبسكي هنال الص ىلذ ىو - م75»# صدطالا موف

 لحا مل هفرعي نأ هبر لأسو انحت# هملب كبعلا ناك اذاو هبنذ نع

 (نن 114م درودرز ذوتاكك جو "كك رعبا ب لا مسر ىلذ هب

 (10, 2) 37084 لأسو. هل نبي ملف 30١١ مدت دددرتاج مريدد مرو

 حالص اضيا اذه ىفو هل حرشي هو ”دد”ه> د طرب وورودد

 ىنال ضوعيو ىلبي نا زوجج اضيا لماللا ىتح ليقاو هئازج ميظع

 ماليا نوكيف هضيوعت ىف كشا ةنسسلو نولوي لافطالا دجا

 ىنالا نع هقكيل سبخلو برضلاب هل يبا بيداتك ةةل ميكلل

 ةيوتلا ىف 'فكو عضرم ليزيل را ةقرللا ةيودالا غل ؛ديقسكو
 صرع ندع دمو» دوعد دد دددأ مرت مزجت مرق 5:535)
 (83 طوص) كلذ“ لم لذ. ؟لاقو 9 ت:ماووب هيا صرحا

 لكق لق ناذ مايكل رو مرج دوربول مدور * ومر دمع ميغ دد

 هانبجا ثا ريغ نم ضوعلا اذه رادقع قيلع معني نا رداق ؟وهف

 هذا انلقو ةرخآلا ران ىف فلخل ءادتبا 7 ىف ىذلا لوالا انباوجب
 اهنم رثكا ٠ ضوعتلا فيرط ىلع ةعنلا نال رفوالا مسقلا ىلا ةانب لام

 اينحلا راد ىف راغالا ةين اماو لوقا مث ١9 لضفنلا فقيرط ىلع

 (75) هنا هنم هللا ملع نم مهنم بورض "6 ىلع نوكيف جلاهماو

 1) ا[ ماسن» 6) 25 سيلو. 8) 35 204. هل ريل 4) سس.
 :تاغساكو. + 5) 21 لكثملا اذه ىف اضيا. , 6) دن وه. )دس هكا

 ا[ وه أ 13 الم. )8  11 مهب. 9) 111 11 ©18]0.,

 ضرعتلا. 10) 11 11 14]602. 11) 11 دوجو © 0ا1عا22 111111611112

 8ع1111116111[0, 01112 0111110116 1212111111 62:11838 013121.



 ان

 2198) .فك ةعاطلل هبولق تيوقو كوكشلا مانع كلك تافينصتلا

 لغقي الف 8 داع هزطزب ناكر حسا عش اقوا ا

 لعفت امنا اهنذ تانسلأل نم اريتك للسفن ةدحاو ةئيس* نا لكاق

 خنسح نا الو اهتاذل ال مدنلا ةلعل مدن اهعم ناك اذا كلذ

 ببسل ةئبوتلا عم ىلذ لعفت امنا اهناذ ةريتك تايس ملصت ةدحاو

 تيفغلا ىثال رشلا اذه ىلا ةجامل تأكل امناو اهتاذل ال ةنبوتلا

 نأ دحاو رفك رادقم ىف ناك نا نولوقيو مالللا نوسبلي اموف
 دحاو ناهجا رادقم 5 نوكي ناجع من نامالا نم اريثتك طقسي

 اريثتك لحيزي ام كحاو ناجأ ةوق ىف ناك ناو رفللا نم اريثك 5 طقسي

 نم اريثك ليزي ام دحاو رفك ةوق ىف نوكي نا وجع مث رفللا نم

 نيغاصلا ماليا دجا ىنا ليقا مك ىلذب نونموملا نوريكتيف نامالا

 امك [108] ةريسبلا تالرلا ىلع اهدحا نيبرض ىلع ايندلا راد ىف
 نم ملع اذا اهب هللا يلبي ةنح ءادتبا 4 ىناثلاو يرشلا نمدق

 ت>7دت) ؛فك اريخ ء"اهيلع هضوعي مث ة اييلع نوربصي جنأ
 دعي نو ”ثذد تاز2 حمزورك درورلا روكا رثك' ملال" 15

 لب ىلذ ىف ةدكان ال نا هليتج ال نع اذه لثم: لعفي نا

 ناجم منك ره هللا نا فلخل ملعيل نيحناصلا ربص ىف ةدشافلا

 ابفاعم هملاب نك اذا كبعلا نأ الا كربصصو 23774 7”نم تسملع ام ىلعو

 (50:19: مط ”فاك هفرعي نأ مس, كلذ *هفبعي نا هبر لأسو

 1) م. امنا اهناف تايسلا نم ةريتك لسفت ةدحاو ةعاط
 طورشلا هذه ىلا تنجيحا اذا كلذ لعفت. 2) 31 204. ىف.
 8) 36 ليزيب امم 4) 36 304. وحس. 5) 25 ديلع. 6) 26 ىلذ ىلع.

 7” 36 2084. غصق. 8) 35 ىلذ هب ّلحا مث



 ا

 لاح ىفو ةئيسلا ىلع مدني رث ةنسكلل هلع لاح ىفف تايسو

 ةريثللا ١ تانسمل لع نم اذ ةنسلل ىلع مدني مل ةئّيسلل هلع
 5181) لفي تيفو ماد هلل ا ىش 1 مدنف

 دصمح انو - طررب مزج صدختو مدان داود (18, 4

 اهيلع مكنف ةيتللا تاّيسلا ليع نمو تزددررج ربط توور» هبوب

 (فط11. 18, 97) لوقي هيفو هسفن نع اهلازا دقف ةبوتلا دودتع ماقاو

 ط5د .(18, 99) لق رم ا مرر دنع صرسدم رصد ددنندلا

 ءاذع ريت ىف رثآلا تءاجو اج )دد» ععأج مزبز» دب هزنمو

 دىق لصالا اذه لم 1010 0 ممامد . 40 م 'تادد)

 سانلا 1 00 ىف 0-0 ىلع ىواجعكو ةرخآلا راحل 5 نم

 ةيعن تسيل ىلتو ىلذب " نورتاغيف هنعن 5 تادتبا رفللا ىف خا امك

 برض كقف هل اييفدم ناك ام ةذعن ىف امناو رفللا نم هادتبا "اهب

 مدنيف ةرخآلا رادل هتايس ةدعم ماص دبع نوكي دقو ههجو هاهب

 صتقيف ةرخآلا ىف اهيلع بدعي نأ نم طقستف بدتيو اهيلع

 (24) امك ىبييند صاصق نم هدهنم لب ال امب ايندلا راد ىف هنم

 هنقلت ح :تطخ نم عوجولا ىف 2 اك سانلا هأريبف حرشاس

 هلاني ىذلا اذه نا نوملعي سيلو '"نوبجتتيف بئاصملاو مالآلا

 ذه سانلا عفت اذاف هنع علقا ام اباقب نم لب هادتبا امم سيل

 1) 21 هذصو هانم. )2  35 همدنب. 83) 211 لاق. 4) 321 عدرمد

 بمعولت طاق ةممموزاقور هذ مررضدعحص متسع 1585, 22. 200. متلطد.

 5) دس. ماد»# 0. تذخا). 6) هذعه نوورتجكابف. ؟) 2[ هثادتبا نم
 ع) دعب 9 34 هلل 10) هك هلل اغلا
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 نم فيرف لك :خرال ةبتوم ىلا ةلبترم نم ةبخآلا راذ ىف خلقني نا
 دماج حارب (19, 2 رههز>) ءفك هيف وه ام ىف دلخ ىنيراجملا

 لفالا ىلع ةازاجما لعجن حاجازر ممدداج ممودداط حجاورم مرر

 ديعبلا نامزلل تانسأل ةلمج نا رش ام ىلعو رادلا هذه ىف

 5 صزنثكلا (7, 9/10 535”5) :ليقي نا ايندلل 1 نانسدل ريسيو

 حرجا مددد دوو رويصم ورود ماورد رص دموع ذ
 تايئرج نمو دودج درو رع دوروك حزورور  هدصربط

 اهيلع ايفوكف ةفيفخ 5 ةلزب الر )57247 72022 نيديسلا نا ىلذ

 هد حصوورود ربط رز» مور 19 دد-53) 'فك ايندلا ىف
 جاد ناو ح مرص مدرج مرج وصدرت رواج رواج د رستددجأو
 نك :ابنكلا 3 اهيلع" ئنرك هدكخاو ةلسح لع م0733 3

 رزر» دود ارب حررودرز عدح دددأو رج دذ نادك 15 ةادزط)
 « تالر ملاصلل ناك امير لصالا اذع ىلعف دال 5357 13 ادد

 ناك امبرو ابذعم] هنامز رثكا ىف اهب نوكي نا فحتسي ام ةريتك

 ” [هنامز رثكأ ىف اهب نوكي نأ فحسي ام ةريتك تانسح ملاطلل
 ”دددد اطارات 55 9 :: )”ت07) رثثآلا لوقت ىلذ ىفو اهنم

 مكرطم [ل07] طع م)مزو ود ممرحا دو رهدنسد اص"

 نوط مروردر رو مرجدو صر رم موردو هد درس جدد مود
 تانسح لعي نم ىف ليقلا اذصو «دامد جدردرج مب تدم

 1) >2. تايسلا. 2) 35 لق. 8) 5 هده. )4  25 تايس
 5) مم. عن الك هرصتغةسصأ م. )6  600. ولست: 01 عوع 1256180 01236"01 223-

 معمم 862 6عم2 18, الط [5 م6181. ]طدد] 1” هدنم )”ددد» /دزان»» ط؟٠د

 5 1دادق صادر عمان. زد] مج عمات. هحقان] 8مان مد مصردد رج

 .[نسرم. ؤد] مع [مسر. 5”مان] هدفا هد .. [متم. ”02'2] )لادم



 لكل

 بانذلا نم اهانملع امم 2 مك 3 عنايسو عتانسح بورض ىف دابعلا

 ىلذب ىدتييل هتملع امك هعضوم ىف دحاو لك عضأو رآثآلاو
 تانسل باب يف دابعلا بيترت نا لوقاو دابعلا نم [106] نوريزللا

 بنذسو رصقمو ليماكو صاعو عيطمو علاطو ملاص لزانم رشع تايبسلاو

 ىلع ملكتنل ةدح ىلع لوزعم نزاوتملا انههو باتو رفاكو فسافو
 احناص ىمسي ليقاو هيف امو اهنم باب لك رشا نا ىغبنيو هانعم
 تايس هلع رثكا ناك نم احناطو تانسح 2 هلبع يتكا ناك نم

 ءىشلا نومسي ءاملعلا نا ىلذو :يعيبطلا ريمالب ةهيبش لاثل هذه

 ادرإب ءىشلا نومسيو ةدوربلا نم رثكا هيف ةرارخلا تناك اذا اراح
 جم مسلمخل نا :نولوقيو ةرارخل نم رثكا هيف ةدوربلا تيناك اذا

 رثتكا هيف مقسلا (73) ناك اذا ميقسو رتكا هيف ةكصلا تناك اذا

 ناك اذا اكرم نركلا ويست و ةيوبنلا ءاهشالا. :نتا 1نه مف ريم

 ىلعو نيبحناص 77015 0505١ نتيمس امك احالص 5هلع رثكا

 01 19,2 تاز مدزضاتخ ؟لق امك اطخل هباش دق ءاهرما نا

 دوذؤرد هند ودور معدل دجعح ” روووطر : دزرط مسدد
 داوم "وزن طرود 59 6طنق. 82, 25) 177515١ نع ؟لاقو

 اخناط 80570 نامسو زلم زرنا مو دوج مدر دج طحنا
 تجد سلخ قو اخاط مجدل تعم ترتولا للما

 ىلع هدابع ايندلا راد ىف ىفاكي نا بابلا اذه ىف ميكللل همس, 9 اممو

 زج رل نا ةرخآلا راد ىلا رثكالا مقل ىقبي ىنتح '* غلاعا نم ليلقلا

 1) ص. هدض. 2) 121 ماست» 3) 211 اجخ مسكحلل ه6 8

 اهيعس 4) دب مزصء فب, در لل ملمع 6) 8ك مد88: | زاك

 عز ظل امك“ )9  2 52 12 | 10) مل هزضعنلا
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 ام

 نم باتكلاب ىلذ هبش امناو ناويد الو باتك ريغب انلاعا عيمج

 امهم هانا اضيا انفرعو انبب ام ىلع انماهفا ىلا "بيرق هدهع ثيح
 ّلعا دقو هلبع دحاو لك ىلع ظفاح وه لعلا راد ىف نوميقم 9

 اهعتخ» رادلا ىلتو ءاوخل راد ف ىنلا ةيناثلا رادلل اهيلع ةازاجن

 نأ هتيكح ىف بجوا ىنذلا نيقطانلا دلع عيمج 05 اذا

 صاوتد) ىلولا فك معلاعا بسح للا ىزاجي كانه عقلك
 تورر» رودس مرج ميكوم مع ددكد دع صخصام قر 7

 هاد ممررو ود حرب "5 614. 12, 14) اضيا لاقو طاب طوبت

 ىف هلكتنسو زثك 6830 تان م»؟ ماوزرذ 5د رن تووصد مد
 عمو جلصي اب بانالا اذه نم ةعساتنا ةلاقملا ىف ةازاجما تقو ىلذ

 ةبوقعو ناسحالا ىلع ءارج- نم رادلا هذه ىف هدابع ولك ىل ىلذ

 عابتجا تيقول عوفدملا ّلكلل اجذوماو ةمالعا نوكي ام ماثآلا ىلع

 ىف ىنلا 2735511 ةيروتلا ىف فنصي هأرن ىكلنذلو دابعلا لاعا

 مز 86, 17 05"5) اهلتم نع ليقيو ”723 حا# لصف
 ماب 5750 لصف * ىف ىتلا لااؤاؤدلا فتصيو مدلج صدم صرب
 مورطأل مربط دد 350 (28, 46 553>) اهنع لقي رتصونط عك

 ةلمجو راذدلا هذع ىف اهجذوماو اهنيعف تاواز: ”ز) 0
 مص 1, 20 ت'وركض) فك ةيخذلاك نيحاصلل ةنوزخ تانسلل

 نيخاطلل ةنوزخ تايسلا ةليجو 78705 صددال ده تدنن دد
 501111 * 131 2-05 بكد (32, 34 555"5) فك ةمونخم

 بنتارم فصأ نأ ىراف لاوقالا هذه نتممدق ةذاو مداد

 1) 26 تنيي ....ىلا ابيرقت باسل اندهع. )2  36 هنا. 6) د.
 ةهدضصخ. )4  مم. طاطا ميج ضارقاع )5  21 800. كف



 ا

 5 هدد 50755 (510. 17, 3) 03 امهيفصتو روللا ىف ةضفلاو

 لكي ناسنالا نأ اذه بجتا ام تلقف 5 صاد رددو درو

 اهدحا نينايشغ ىشغيو هنايذغي 'اهدجف امارحو الالح نيلكا
 ادحاو هائيش ايهبسجف هناذّدلي اهدجف مزح رخآلاو لالح
 نق ام لك انين ام )لع ا ناسي ام؟ىفدني كفل

 تانسللا نأ تنيبنا مث 70103 ترد تاه تكد د نانل. 21, 8)

 (33, 28 2"21) ؛ليق ام ىلعو ترانتساو تنفص (72) سفنلل ترتك اذا

 تايسلا ناو حاصر دارج ددربط قىور ميبدد دررتحك دصهصت

 مث نم ىف لق ام ىلعو تملظاو 5”تردك سفنلل [105] ترتك اذا

 هذا انفع مث درج >> مج مرير درر مور 20 حودصر ىذك
 عيمج ىلع تايسلاو .تانسلل هذهل ؟ ظفاح

 ندع توصل 0 ص يمأ 1 '55 اندنع ةبوتكماك

 مازن نيخاطلا نع لقو )طز توصل ١ روج برو مدد:

 اًملف :صوطب حرم دد مومو نط درو مدحصد جرت 6,6
 ماكحالا ةياغ ىف اهتدجو ميكشأ لويق نم 7لاثتمالا هذه نلمات

 ىتلا انتقاط ىف اندجو امل نيقولخملا ”رشاعم انأ ىكلذو ناقنالاو

 لكل ىشننو هاهب فطنن ىلا فورللا 2 نات ل
 ىتلا ثداوللو انتانابسح 320 ظفحا ىنح طل نم ةةمالع فرح

 انيلغا طفح ام ره هيج "نوعي نا ئخاب'اهيلع اذا لك

 1) 21 ذم هدعفا اضدكتف هغ ص سقت. هس020. اهناريفو د.

 نتتقم 86ةوتنان 2مم“ 12 76د8ئ م201010 ابيبسكف هناذاكلي. 2) 1

 اعيش. 83) 21. 200. وهف. 4) 1 لف. 5) 281 9" ودق. 6) 1 ءانسم

 ج16. ) 11 هزضعاتل. 8) طل. 022. 9) 12. 29850. 10) 81 ىلذب

 «لنع 2و دابعلا



 ا

 دقانلا امهلصفي ىتح ىدرلاب ديلل رانيدلا هبشي اهرصبي ال ىنلا

 الف قورعلا 5 نوسيلي ةماعلا دج .بطلا ةعانص ىلذ' نمو
 1 اهملعيو ىلع :بلاغلا :نفيللا ام اهضايقناو اهطاسبنا نم ,روملعي

 طيطاخ' ١ نورظني ىيذلا ةفاقلا مولع ىلذ نمو قدامخل عناصلا

 ريغ ىلع ىفخ اب ناسناو ناسنأا 3 نولصفيف لجرالاو دوجولا

 ولولو توفاب نم رهولمل ةعانص ىف كاذكو هتعانص هءمكلت سيل نمم

 نم ريتكف ةقيقد ةعانص لك ةلجلابو رهبصبلا الا اهنيبتي ال 5 اهريغو

 هذه ؟ىلادجو كنعف ةصاخلل ةرهظتو ةماعلا ؛ ىلع ىف اهبيريع

 سوقنلا بويع ناب اكس تددزا تففصو ام ىلع ةيعانصلا ريمالا

 ”ىهف اهب رعشي ال مهسح ذا سانلل رهظت رف ناو ماثألاو بونذلاك

 ٍدقع رهوج سفنلا نا ىلذو  اعأربو ةاهقلخ وه ذا جهعناصل رهظن

 اسح اهارن سيل -- كالفالاو بكاوللا 1 نم ىفصا 5 فاص

 اهقلاخ >1 0 امنا اهردكيف 000 ف رتوب امم ب 355

 رازرد دز عبط ما35151 م5, 5 د78) لقي نا ىنعلا اذه ىف
 رونك '”رون اهل الا مو رع نسأ مي حاد 6510. 15, 15)

 ىف ام 39 رهظيف رودخلو قالا عيمج هب شتفي يذلا يارسلا

 سدرج مدرب صصنز ” 55 (20, 2: ١سرد) لق نا اييف رونسم

 بهذلا ىبست ىتلا رانلك اهل هنأ اضيا لقو 5 777 ١83

 1) 80 ىاذخل عانصلا اههيملعيو. 2) دم. ىلذ. 8) 1 كريب.
 4) 1 نع 5) الآ[ 5. 6) 11 ىدوجو. 2() دم. ةمضنطق

 8) سد. م11. 2885©. م1112. 9) د2. هآ الآ ءاتتصخح )10  ٠.١ آلآ ةاتآك. ؟ةطتاتت

 11) اك مانت. 12) د. اههل. 13) د. هدع.ر 115 ذط 3



 اذه

 هتعاط ىف هدابع ىلع ةتباث انقلاخ ةكحو ربل .ةقوملا هبشلا

 (4, 17 37) باتللا لق ام ىلع, هيلع هل ةكح ل هتيصعمو

 تازجعملاو تايآلا (71) نيماق ام ىلعو مدل تاااغو ازا
 خلاسولاو

 ةعبارلا ةلاقملا تلمك

 تايسلاو تانسلل ىف ةسماكلا ةلاقملا

 تانسح تيس ترثك اذا هل ١ كابعلا تاءاط نا رعو لج انبر انفرع

 هدنع ظوفخ عيبا نأو تايس تيس ترثك اذا خيصاعم نأو

 جاورززرم هجن مانزرو امدز (39, 19 قاط50) "53 هدابع عيبمج ىلع

 >00) اضيأ لقو طم اذد هددح طد طرب ممردو تدور توف

 سوفنلا ىف رثاتت :راثآ ىلت ناو عازب 335 أرب ةزازن 1 ,84( ١5
 مز1 ١1110 8237 تايانخل ىف 55 ةسند وأ ةيفاص اهلعجتف

 قر, 31 ددكود) ١تذز انيز) مزاز) ربك باد رواج) قت

 هو لذا 8 قيلع" فخ ناو "نيالا ناو ك5 ىودزل همن

 (17, 10 7755 "03 ىلاعتو كرابت هحدنع يضاو وهف جل 4 يضتي

 تايآلب ناعما هذه ىلع قاف [104] سرن5د مد دج هد 5 د

 اذه ىف رظنلا ىف تزذخا "ىلن انل لصح ايلف ؛اهانليقت نيهاربلاو

 ىفخ ةقيقد 6 عئانص تادوجيملا 5 ف تيارف تمدق ام ىلع ىنعملا

 ىلا اهب راصي ىتح اهيدرب اهديج نوهبشيف سانلا نم ريتك ىع

 5 ىماعلا ىرت كقنلا ةعانص ىلذ نفذ امهنيب ام ريميف قنم 7”ىقداح

 1) 25 كيعلا7 2) 11 همنع. ةتمو25ه. 3) 11 تنع. 4) ا[

 م2: 5) 111 ه062807: 7 نما" 6) 20.5 61 اللا ندد: 5 كل هك

 ةهمانع. 8) طم. ىبعالا. .
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 119, 37) ايار صرد»عد تدع دددح 5 دجرت مشن. هوب 11
 63 01, 30, :12 7757) اضياو مث طلالثكاط 5797 ١317

 ثلاثلاو ت6 دج ماج مصاج حمكرود جه صصص نمور مدرسد
 اهعمسيف نيريتك موق ناجبال اببس نوكنتف قلاخل ؛اهلعف ةرجكم ةنيأ

 ذر 1 181257 615 درب رخدؤرف "هد .ازبج“ 2 ليقلا نظيف :عماسلا
 مدورج مدر ممارب م مصرع دد مرض هريس نيدو ةزززر ١
 م2 1مل تذقرحاف تلون اذا رانلا هذه نأ ىلعي درهم هز هداج ا

 مددكدمد )صاع ملك طالا (806, 26 52750 هيف ليق ىلا

 : ىرس ايش ىلخب ديري سيل ١تدرك ندد دوج صرع طاطا

 هيف ولا ام الا فبي مث لوصا 8لا هذه دعبو * نيهاربو تايآ راهظا

 7 137726176, حاط ) كلوفك ىلت ىورسفلا ماظن. لبيت قم

 بسح ردددد مكالرط رررطأو صورزب دددربو رردصا طيفاقم
 اما يلع متي ىنتح أطخاب امنا دا .ليقي بتانلا' اذنه عا عماسلا

 اهناو ”ااق ىلع 5 ةااع هلو عجيب سبلو 5 ف مكح

 ىتح ئنذ ىل ٌرفغاإ ليقي ١2528052١ ١3510 .هلوق . ىلع فطعني

 هل رفغت ىيلا بثات لك ناب نيكحو نبلق ىنذلا ىلوق مصي

 زد ١ 7من“ 14. 34, 18) ئق ريظن لعتسملا نم اذهو

 رو ؟سررو 8 هرق- لك,« ىطعتي كك: ئحلا, قدديج مهودرم طذرمو

 لوزت هماضيالا اذه كنعو 572031 9# 7 ١210 ىلع عجري امّنأو
ُ 

 1) 321 اهيقدح. :2) ل قاد 3( 121 نم رثكا. 4) 11 ءاتتت 31

 6160. )5  الآ[ منح هذ ةم612801. 5 22. 6) 81 مان“



 دره

 وا دز :ةدزرص مدربط نو, 1 ؛5تزو) 53 مابلاو نيقلت هنا

 رام 6513. 20, 12) م05 ةيلصالا ةقيلخل هب ديري مزن جدزرد

 هب 7 غلابي عباسلاو 5” هر امرنا ” مربك رار مزاد

 قاد :ذ5و مهنه 21و اور "35 ضيصخت همنا ءباغلا قدما وكل

 نأ *ناظ ىطي اذان* زود ديرب د ارب «٠ هدد 8

 ةغلابم هذه اينأو ءاشي ام هسوفن ىف عقوي نا ةيصاخ ة ىلملل

 ءاملا لثم هللا ةعاط ىف نيكي نا هبلق ليبس ىلملا ىتح لقي

 بيس تودح نماتلاو ةفرصأو هليم  ىلخلا ءانش فيك هسفن كيب

 اهدحا بورض 3 ىلع وهو ام لعفل ناسنالا راينخا هتودح عم عقي

 نا لاقيف لاعفالا نم ؛لعفل ىلذب دكبعلا غرفتيف ءادعالا ةيافك

 (آ, 5, 28 575) ”5د راجما ىلع ىلذ هل ببس هءادعا هل اللا

 (11, 36, 22 ””) اضياو "ن4 كورد -حرجرروؤرو حرد جرب م 5700

 دزثال 014. 21, 16) اضيأر هدو دارو تدلد مدد صب ” دنت

 دج دد7 5 حصطزب هذ 6, 99 م<)]) اضياو صدام" طرت *
 مااظاوام زحام 49 1, هكر 20 دا-) اضيار ةماجرر سرب دام

 داوود رردو أزل ب 12,15 مهدد اضياو 35 متعدد هد
 ىذالاو ودعلا ةيافكعب هذه ّلك ” هزلرد مدد مست ١5 هزت اجره

 معمفي ىتح 5 بارما لادتعاب ىلرلا صالخو ىهذلا ءافص ىناثلاو

 لق ام وحو ربج هنا نظف اذعهي عجم ملعلاو نيدلا باب دبعلا

 اضياو دو هصرصدرو# :نررددرو « دددح قو, ؛ هنودص)

 1) 21 نام يف غلابت هأغ ص 7صق2ع. 5 مجم نت. 2) 25 همس. 3) 1

 صاسسب 4) دس. لعف. 5) دم. زاجغا,



 ل

 هديب هشقن هنا نينعي سيل ['اذع جرهب ىنعي] اذه شقنو

 اذه ىف راكفالا :نععبت اذذ شوقنم هناب ربخا هنا نودبري امنأو

 ا ان اللا لست انما دثأ ' اياتالا "تلق ' اقف" .لنعو  هيك 6 نتقكم :انجلا
 ىنعي* زك رط» مدرزرول رمت ورح جدوطج مع قر ه4 سدر
 مدد (14, 9 5821250 اضيأ لقو ؛طا03)لا بتارم ىف مهبتري هن

 ىنعي عور”ح مدرح مع مصر د زرإ دحح دوحت ممق د
 حس ال1 820020 ”ةد3) كلولف اةكفكو عوني هنا هيلع" نتنيب

 ىلذكو عود هنا هل مضوي نم 9و زرت دييصر# صوم مصقا
 حاجورججاطو مرح حربط مدر ميمجص منت 4, 10 رزهطد9 هاوق

 كا ل ميل نديبتلا ملك روز 8ك 05 0 كا
 تدددرو + ةنررطرط مصل (68, 17. 702099) مىقنا ةلئسم ىلذكو

 مث نبو انجراو انل رفغا لب نولاض انا انيلع مكحت ناب انللضت ال

 دبعلا ىري ةرفغملا باب سماخلو اربج هعابشاو اذه بسح مهفي

 5٠717 لوقي ذا كنع ىتلمت الو ىيلا (70) ىنلمتسا ليقي

 6513. 141, 4 اند زج رص كدصردرب ذر و5 تك ن9, 6

 دوعا الا ىنتليتسا لق ىل ترفغ 'اذا كنأ ىنعي ةرفغملا باب وه

 بيبيسف سايالا ىسفن 5تنقيا لقف ىل رفغت مث ناو ىيصعان
 مكدار# (ط13. 51, 15) لق 'ام”ىلعو ىنعاط © ىلا ليما نأ كان

 1) عامووو ذط دل.. 2) 11 " همصزاتع. 3) 11 كتفنكمو 66 ىلع.

 هز 28 هرسنا < 5) 205 1600213 تعفو: 26): هز: !ىلع " )' ةكن اوه

 بفصو لعف.
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 صح 14 لقر دج صرب صدددم زج د١ نطق. 10, > 5
 مزردظ باتحاف ل5 ما -دداورب ٠ مومح د 2, 30 85735)

 هيف مني ىنح ىقبي لب :ةقآلا ىلتب ىلهي الثل هسفن ةيوقت ىلا

 قردرت هو . قر 15 صورو لاق فا كلذ هل: ني نتفؤ بتاذعلا قا

 تفصدوربب مرور ردرتو ماجر تصدع دج د١ مع صصول
 ىنب رابخا ليه نع ىلهي التل :ةيوقتلا ىلا يلتحاف )7505 اًمأو

 1 او“ اك (2, 5 ترودو تقر ١ 5-5 ليبئارسأ

 هرعت ىلإ ارجاتل دك صلبا لعا ىلتتو -ةدكاف 651
 حط“ 2و3 (2, 11 122777 '5د ربخل لاوها مهكلهت التل

 خرصط مدج 5 مريص 53 نطز1. 11, 20 لق ىلذلف ادت
 عروتدخج مرر ييدرت» مرو ممماورورو مجدا حدز مف
 هنا اونظف 8522لا ىف هكذ سانلا ىلر 4بيترتلاو ليؤنتلا عباولاو

 ةاهنم قلل فقح ةةءانصب ريصبلا نا ىلذو ليبكأو ليعفت

 ”بٌدكو 131047: ىتنص .ىضاقلا نأ ليقن ايك .لطابلا لطبيو

 لج منا :تلخب“:# قيزي سيلو 11013: ملظو 109 لكع هناو [ل7

 نيب هنا كلخب تيري اًمناو هب هما الو ءىت لععف ىلع اهدحا

 صدد ) ةسلقملا ةيروتلا تلق ام ىلعو هتلونم هلزنو هل هفشكو هيلع

 ىلذكو زروال مع ارادت مادارا صرب مااا (25, 1

 لعفلاب هروزي مث نالف باتك روزو نالف باتك مكاذل محكص لاقي

 اذه وج دكقانلا نا ىيرانيدلا ىع لاقي هنا ىنغلبو ةنابالاب نللو

 1) 28[ ىع. 2) الل ماتت“ » 5) 11 هنن 3114. 4) الك 2323 3

 مصنع 2ع 271610, 011622 23118 1223121158 720515611021

 هيمو م6751: دم. ريبدتلاو. )5  21 كنس ه2. )6  طتب ةانكل. 8.
 7) 21 17 ءهمدزدع. 8) الآ كيرن. 9) ل1 ةان61801. عىشب.
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 ذل

 د بج 04, 4 ههددد) مط كرسيبسغسب 1 اهجوون دعب هنقلطم

 رايتخالاب ردقي وهف مصصماج ددوبأو مدور دسرب رسوعدم حجوررد

 مدراج جورج مط 6از3. 17, 4) هلرقكو ةغيرشلاب ردقي سيلو
 نع ّدصلا ىناتلاو ىلذ هبشا امر زن ددينو ممورو ماب

 00 جعلاصم نع ثصلاب هل : تيبشت ةبيقع ايندلا ملاصم

 ما (6, 10 7"ز0“) لوق :لتم ىلذو* اربج ىلذ اويهونق

 73 ىعيتانلئاو ا دددد دور مج مورس دك

 ةفآو برح نم مايند روما 4 اونيبتي :ن الف اببس مهيلع تدك نأ

 (28, 29 3>5>) 55 لعلا ىلذ باوض ىف نوريكتيف اهلثام امو

 ممدم ددلز 6, 13 5908 قعر مادصنت تورو مز

 لو تتر )رق حمل١ مدمدد هنكمور مالالا 5ددزرد

 ”تت" [101] 5 | هز س5 دج 595812 25 ,12 :1510( 

 ىنعم نوكيو نيدلا رما ىف 5 هنأ هويقوت ءالوامو 504 9 <

 ا دنع نكتسود هودع هاج نع نيعجري الث عدد دف

 حداج مدد د١ ربط مد مرا 15 رامي بركلا قارلاق

 هذكتاج دورو قنع سفنلا ةيوقت ىف تلاثلاو <05 طدرد مد 47١
 بانكلا ىف اتوعمس ناسنالا ”امينم ىكلهي المل ربخ نمو ءالب نم

 باتللا اهبسن ذا اميس الو ةعاطلا لوبق نم بولقلا ةيوقث اهنا اونظف
 (7, 38 120220) هلوق ىلذو هيف سفنلا نوك عضومل بلقلا ىلا

 دج صرع ضخما مطلق 14, كه مرردو دج ميم مودع دف

 1) 121 11 ؟ه2]خ. 2) 22. تيبشز ©002). -- 12886. 3)

 نم. 4) 121. 200. حب 6 81261801. كيف. 5) مم. أوقنون ةزض6 ©01-

 لدسعأ ل )6  دص, ةحارجم )4  دس, ه2: 1طن



 ه1

 نأ بيرغلا ليبس ذا اودعن مهتال مهيلع ناك لب ,حانج وع هيلع

 لسي نا هليبس سيلو هزوعي امعو هخاصم نعو هلاوحا نع لسي

 كهيغب ةيرج 5مل نرعقو دقو اميس الو هوه ءىش ىلا دعم 1امع

 دو مدصاورب مربح» مع مخك هصخصسع د5 20,11 تدخر مذ

 ىف رطانلا ملْيف ةيافك غيف اب لكاسملا هذه ىف .سملكت لاق ذاو
 مضا مكث اهلثم هدجو ام لك ىف اهتبرجا ؛لماتي نا باتللا اذه

 ىنعم ىف كوكشو هبش اهيف ىتلا فيساوفلا ةلمج  ليقلا اذه ' ىلا
 ةلاقم ىف تركذ امك ةغللا عاستا ببسب اهترثك '"ىنعلو ربخك

 ناسارك3 نم شكا اهيه حلوي ا عشت ره قاادعلا نأ نير
 ىف ام قئفاوت ىتح اهيجرخح سانجا نتبثا نأ تير طقف ءىشلا

 اهنم سنج لك نم تيكحو 4 سنج مك تددع اذا لقعلا

 هلقعب هسنج ىلا صخش لكو عون لك مضي باتللا ىف علطلا اضاعبا

 ىلع هباشنت ىهنلا باب اهنم لالا سانجا 8 اهنا لوقاذ همهفو

 ليقك ىلذ ريبللا قفلا امهنيبو لعفلا * عنمو ىهنلاب عنملا سانلا

 دز هر تزيمالا ةطنق. 20, 0) "50د * نبع رع, لج هللا

 فيرعتلاو ىهنلاب هعنم امتاو هلعف عنم هنا اونط ”ا ١ ”صا#

 دع موعص طرب مرن درت خذ هل دتيتلاو تال وام اهنا

 صماظرت طال هد زرت د00 تزا#8 040 اضيأ هل لقو 9

 قد اهبرقي نأ ركقي رل ىتح ةارملا ىلت نم #7723 عنف
 عجاري (69) نا فلطملا عنمك وه ماج تورو هصصو بو رد اجرب

 1) 3[ نمع. 2) 36 200. دنم. 3) 3[ مهل. 4) 35 لتتم
 5) 35 ماس 6) 25 عضوملو. 7) 11 عنمك. 8) 325 028:



 أن

 درب مور ددربرب دات (10,5 مزن) 2ةصلط ىف لق نا ءاضع

 ”ال1351233 ىف لق نا هغّيس هنا رخآلا (ئعوا 2505 2475 ١

 دحر طدد دارو مررت ميم ةضماصل (30, 14 اجيد

 اهيغو نيذهل /”عتو "ابن هللا لعف عضوم :ليقنف 7703:5305 58

 هلك ئلذ .عمو اصعلاو فينلاب لثم امك .ديياتلاو ةوقلا ءاطعا 'وه

 لق اهنف .ةازاجملا هيلع ناقكسي اهرايتخابف اهدونجو هالعق ام
 لاقو اورد ددد دو :-د اجو ددمدؤ»# (0, 12 7”

 اند موب حدود دود طداجب طدداو هصدطوو منب وو مود
 اذاف نرمهأ نع :ةداحخ ثداوللا عب عيمج د نأ اضيإا نولءاستيو هاحزنك

 ئفف بذللا . للا هرطضا وهف بذللا ىلا «ظضي هاما نمومل ببنت

 ردطضا فيك ىف رظنلا دوج اذا رظانلا نا اهدحا .ناباوجن اذه

 هريبدت ىف ناسنالا ءاطخ نم اببس هل دجو بذللا ىلا .ناسنالا

 حد صاد :(19, 3 :0ت) لق ايكو هير ىلع كاذ هتلاحاو

 ىنلا لقعلا عم هنا رخآلاو )د مزر» ” ز» دددد داود

 الوق لق اذا هنال [100] ادبا ؛« بذللا ىلا رطضي ىنل هيف هبكر

 سيلو قداص وهف ةغللا نم زاجمب 7 هتقيفح ىلع ريم نأ لمتك

 نع طز 27528 لق ايك ىلذو همالك 5 ضرتعملا لواتي امم هيلغ

 ن5 .اندجو .ابك' ىتبيسن ديسفت 5 ىنعي ومو 07 سمج مدور

 نكي ملف ةقيقلمل ىلع هنخا اهنأ اومقتوت مو ةغللا فيرط نم 0 ىَمس

 1) ظن. نأ '2) الك فحسي رايثخاب... لكف ةذ26 هيلع

 8) طم 022. )4  22. نأ# )2. ىلا# 6) ص. ةزضو 2210. 4) اك

 ربخل ةقيقللل 8) 26 نوكعتملا سك ه00. 9) 2[ 204. مرم»# هغ 1ع.
00 



 ناب

 ىلهل هلتقيف لتاقلا اذه قعتي رث ولف مارتخالا تبجوا دق ةيلل
 ضعبل هللا :باهذا ناك اذا ىراسلا ىف :ليقلا ىلذكو رخآ ببسب

 5 ىرسلا ىف ليقلا فيكف ةنح اماو مهل ةبيقع امأ سانلا لاوما

 سانلا لعف ةقرسلاو هللا لعف فالتلا نا باوجناو هللا نم لعف وه
 ىلهل قاسلا هقرسي رث ول ءىشلا ىلذ فلت :يلل نتيبجوا ذناف

 مورلا كولم ضعبل 4هوخاو 771202 باجا ىذكو ىرخا هوجوب
 رررورو مصرع ردع مريب مورو صصص رد"صط >5 ولاقت

 بقرع فيك اصيا :نولئاستيو ةذ5 زراؤؤأ واج ن» ترد مددت
 نان هاذه درع 5 بيبسي غلي ستعللا نماء“ ماا لع "5377
 (1 12, 12 84080) لق امك اهنم © مظعا لسب اهلثم لعفي (66)

 د درر مرد ددحرج مرج ممرررب زرت دصمو ماهرن مصنع د

 ]ل3 هب ربخا ىنلا ربخل اذه نا ليقاف 2027 0١ اجد

 طسبو ١78304 رافظا وهو هللا لعف اهدحا نيمسق ىلع 57

 هذد (13. 11) لق هنعو "975) ناك ام عيجج هل ميلستلاو هيدي

 هيلاو ؟كايتخاب حاطرربد# لعف رخالاو ”ص»دد مزرد تءارر عدد

 دارا امنأو صغرت تططم ةناززأج تعتد ظزن ت37 هليقب راشا
 ىلذب هبلق عجويل 777 ىلع 2١0238 راينخا ربخ ه ههدقتب

 نم رئاعلا ىف اينا امو 583551331 5735”3 ربخ ىع نولءاستيو

 هَذا اهدحا نع “عن هللا لق فيكف ملظلا عونا رئاسو بارخلو لدقلا

 1) 36 نع ةلئَسملا 2 2) دن. هبهذناإ 8) طن. نم وه قاسلا.
 4) دس, هذ ةك مديضز هلع ؟ملسسل طقط. ةةفستلط 18 دعب (66 ةصع

 20152. 8هططتسما. م. 100)و طل. 12738, 73755 الط 2 )5 .١217073

 اببسب. 6) مظعالاب. 6)' تن ناميف ةردا 8) 1 لق أم وو.

 9) 125 73 همدطزا1ع. 68 ىلأ.



 انك

 ول ملعلا ىف ىذلا نا اهنمو هب انمال ليسر انعج ول نيلوقي ذا

 لاعفا ىلع ال هبلع ىلع باقعلاو باوتلا نالت لعفلا ىلا برخ مث

 نيوملل راعلا ىف اهبصت امك ةيلقعلاو ةيسللل هلثالد نا اهنمو دابعلا

 نيرفاكلاو : نينموملا ةيوبنلا هلثالد معت نا بجو كاذك رفاللاو

 ناك هلعفي ال نمل جبقلاب رمأ نم هنا انل حص امك هنأ اهنمو

 1 ا اول الماج ىمدسيو هيلا اًميسم

 اا ا 0 ا

 سب دوو رنج للا 0

 كاذك ةعاطتسالاو ةردقلاو 0

 نأ ليقا كلذ دعبو ةلاسلاو ومالا ىف امينيب ىواسي نأ بج

 ةلاسر اماو حا هب عفتني ل ايش لعف نم نوكي امنا ثباعلا

 مراف اوبداتي الو اهب اوعفتني الا اوراتخا م اوناك ناف رافللا ىلا هللا

 دابعلا نا ىرت امكو اوربتعاو اهب اوبذات دق سانلا رئاسو نينموملا
 ا

 ربخو 5٠55 لعا .ربخو نافوطلا ربخ نولقانتي كبالا ىلاو نآلا ىلا

 دحا نم لتقلل كبعلا مالسا نك ذأ نولءاستيو مههبشا امو نوعزف
 دروب لثم 7كلعتم هلنق اذ ىبلب وا هل ةبيقع اما هللا لاعفا

 [99] نم ىلآو لعفلا ىلذ ىف ليقلا ةليقن فيك ءايبنالا ضعبل

 تناك ناف ىّعتملا لعف لتقلاو هللا لعف ماننخالا نا ليقنف هبسنن

 1) 22. نينموملل. 2) م. ناسحالاب. 83) م. هن. 4) د2. نال

 200. لخأ ه6 هرس, ربخ ةووو. 4) دص, ه6 الك اص. )8  الك هن ناك ناسحالاب رمآلا. 5) مد. هب رمالا لبق نمل 2[ بلقنتق. (6) الك



 أمه

 نا حيصف ناسلب انلق تكسي :نا زوجج لع ملكتيس ناسنالا

 لصا ىف عضن انلت ملكتي نا نم الكب تكسيل ناك ول ؛ ناسنالا

 عضن نأ زوج نكي مرثو تكسيس ناسنالا نا *ملع هللا نا ليقلا
 لعف نم لصاخل .ملعي امنأ هنأل ملكتيس ناسنالا نا ملع 23هنأ

 كاذف (59) ريخأتو ميدقتو هنم ريبلت لك دعب عقاولا ناسنالا

 مددظم زد” ” م4, 11 تاودط) لق ابك :ملعي ىذلا هنيعب

 ميك دانرب دداي» صرع هضررج» ه5 61, 21 5د<) لقو 4

 غيل هجو ام بابلا اذه ىف نيئءاستي سانلا تدجوو طا” 70

 هتعاط ىع لوزبب ال ظنا كنتم ملع ىنذلا جلاصلا ىهنيو وماي نأ

 هل لهكيل اينمو هنم كيري ام هفرعيل اهنم هوجو 4 ىلذل ىبصاف

 ة اهيلع هل نكي رن رومام ريغ وهو هنعاط لعف 1! نأ هذال باوثلا

 نا زاجن هماب م ام ىلع ؛هبيثي نا زاج ول *هّنأل اهنمو باوث

 هيلع ؟كيعي نا اهنمو اروج ىلذ ناكف 5ههني رث ام ىلع هبقاعي

 رهظتسيو زردكو رذحكل هلقع 3 ىذلا ومالا عم لوسولا عم ” مالا

 مقص مد مدر صدجم دد حصرص مر هذ عدو خذ
 ام اضيا نولءاستيو # درجرو د رجاص» دج ممزوم ربط جحا جاب
 نونموي ال مهنا مهنم ملع دق نيذلا "راقللا ىلا ةلاسرلا ةىف ةيبمل هجو

 رول هنأ اهنم 6 افرجو ىلذل ىتبصاف ثتبعلاب اذه نوهبشيو

 رذع مهل نالآ ناجنالا 32 مهل مسرو* 19 *لاسر هراقللا ىلا ثنعبي

 1) 2. هنت. 2) 31 دملع. 3) 2. هيلع ..... [- لحمف] لعف هنال. 4) 1

 هباثا نأ هن زد 2000051 زاج. 5) 21 هاينير م. همإب# 6) دم. ديعي. «) 1

 دخرباترب هك مرنم عم 11 316618 118111 681“ "كا ح ئضم.“ 6

 200. دجو. 9) ال1 ةزدعاتل. هات 685م020625 5600. 10) آلآ هت.



 لو

 ىضري ال ام وا : هنسح ال ام هلاع ىف نوكي نا زاج فيكف ١ صاع

 ىف ميكلل علي نا اندنع ركنملا وهو بيرق اذه نع باولو هب
 نال .ناسنالا ىف نوكي امنا هب ىضري الام وا *«ديري ال ام هكلم

 هذه هكي سيل .انبرو نضي ناك اذا ءىشلا كني امنا ناسنالا
 امثاو ضارعالا نم ضرع هقحلي نا زوجج ال نا هتاذل 4 ىصاعملا

 هقح هل فرتعن ملف هيلع انيذعن نا انال انيضت اهنال انل اههبك

 رمالا ذاف انلاوماو انسفنا انكلها ضعب ىلع انضعب ىتعت ناو انلهج

 نك .ههركن: ام هلل: ف نوكي' نا ركنع :سيلف' اذه ىلع ء فوشكم
 حضخ دقو قافشالا فيرط ىلع انل ؟ هدنع دوركم هنا انل نيب امو

 حاثز هةزثورد جنك تخت (7, 19 65750” لاقو بانللا ف ىلذب

 نا اضيا ليقي نا هلعر حجز مرصد مدا حطم ماد د
 هيصعيس ناسنالا ناب ملع دقف نيكي نأ لبق نوكي امب اناع نآك
 هذه فشكو هيلع ام متي ىتح ناسنالا هيضعي نا نم كذب الف

 نأ ىلع ليلد هعم سيل اذ لئاق نا ومو ىلوالا نم نببا ةهبشلا
 «ديعت وأ هيقوث ليق وه امنا اهنيك ببس وه ءايشالاب فلاخل ملع

 نوك ببس وم ءىشلاب هللا ملع ناك ول هنأ اذ داسف نايبو

 امناو اهب ههيلع لزب مث ذا لت مث ه ةميدق ءايشالا تنالت ءىشلا

 اهنم ناك اف اهنوك ةقيقح لثم ىلع ءايشالا ملعي هنأ لقتعن
 هراتخي امم اهنم ناك امو هتحكس هناب ملع دقن وه 10 هتدح امم

 نا هللا ملع اذ لق ناف كانتخس .ناسنالا ناب ملع دقن ناسنالا

 1) 1[ تنسص 2216., 2. هاا. )2  11 هدكيرب. 3) 81 082. 4) 2

 ىلاعلا» 5) مط. فشكم.... 6) 21 اندتع. + 7) 21 اذأو.. . 8) 21.هرس.

 9) 21 اماع. 10) م. هزت هد



 [م]غل

 بذغُي نا اقيطي 0 ناسنالا نا 'ملعمو اروذعم 'ناكو الأ اروبخ

 بجو هب نوي نأ ردقي مل هّناب رفاللا هدنغ رذتعا اذاف هبر ةوق

 ؛ نم انمكق + اهكف باتللا نم اماو الوبقم هْذْعو اتداص نوكي نا

 هدربرم) : نيتطاخلل لق امو تاطو صدصدلت 60, 19: مةدحر

 ىرابلا مصفخ امو طالؤ هدد ماو مرعأ مصاط مدد 9

 حاددت5 هدو "35 (0, 1 ]027 هلوقب مهتاطخ نم 4 بتنا

 لعف نم ىّربتلاب عصف امرا ح اورد ياا جايزت مدسزتط ٠ هرمز
 خرجا ماريدرج سرع ةصصاطوب ربط مور 21 هاضد) ةلرقب : نييذاللا
 قل ايمو - كفاك دمتما دامو 115357 حرجاجرب همددد ربط ريد

 خص .ماطن د5 طدض 63: صا5د5) ءامحقلا لقن ام راثآلا

 حو ؤرمد» مصربإ مر 12 ماددد) دديووص مدون مجم

 فبي مل هنأ ىلفو ل معد حرم د تدر روم تصوم د
 ىفن ىف بانللا ”قذخا سمتلت لاح ؟تاحاصفالا هذه [9:] دعب

 ارمألا !ةنع نما شانلا .بعا باجعا لوألا رسخت قيما" ةقالثبا رلذل

 ههنابتا ىاثلاو رزتاصد صاد مددر# مظدط (8, 8 اج#د150) لاققف

 مدمج خا ١5 010. 32) لاقت نوكي ال ءىشلا اذه نا انابثا

 كد 0010. 33, 11) لاقف اهسف هيلع مسق ثلاتلاو 27275 3

 طاحاف زتسدم ماطد )ودع حج حمو ” هيجي ريع ان متراب

 لئاسملا هذهب هعبنا نايبلا اذه دعبو هيف 5كعوتو ةهج لك نم هب
 ةيصعم كيري ال هنأ نيب ام ىلع ناك اذان ليقي الثق العل ليقاو

 1) رص ايفزا 12) 1 هلو 5) رللاللال كوصر0ب:  ك) الا خربص امو

 ىيبتلا نم. 5) الك نيباذللا. 6) م. تافصلا» *) 21 باتكلا دكا
 ه6 د 10318. ىفن. 8) 11 هتبتا. 9) 11 ككوتو.

20 



 امز

 الو هل راينخا ال نم لعفي نا زوجج ال نا هلعفل راتخ وهو الا اينش

 ةيوقعلا مزلت ال 'ةعيرشلا ىرن ىخلا اذهو اراتخ وه سيل نم
 هذال نللو راتخم ال هثال سيل اوهس 2 تاركنملا نم ايش لعف نمل

 هنأ 12323 ه3 950:7 ىف انلوقك ىلذ ىف ببسلاو ةلعلا لهجج

 تيبسلا لذاب ىفو زرحتلا نع اهس امناو راتخم بشخدل عطقل كيعتم
 لوقا مث نيبسلا © موي هنا ىسن امناو 0'لا' 22355 ىكيعتم هنا

 لاعا ىف هل لخدم ال هلالج لتج .فلاخل نا هرمالا اذه دعب

 ىلع ىلو ةيصعم ىلع الو ةعاط ىلع ممبجك ال هناو هجوب سانلا

 بنالا ىف اممو للقعلا فيرط نمو سل فيرط نم 4 ليلد ىلذ

 هناب هسفن نم رعشي ناسنالا تكلجو ىللف سوسحل نم اًماف راثآلاو

 نا ردقيو كسي نا ردقيو تيكسي نا ردقيو ملكتي ناردقي
 رمالا ىف سيلو ةتبلا هتدارا ىلع دعنا ىرخا 5 ةوقب رعشي ال كرتي

 الهاج ناك الاو ابيرا ناك كلذ لثتما ناف هلقعب هعبط ربدي نا الا

 نا داسف ىلغ مّكقت ام ىف تممات دق ٍيِجَكا ناف ليقعملا نم اّماو

 ربجي رعو لج فلاخل نا ئط نمو نيلعاف نم دحاو لعف نوكي

 هنال اضياو اعيمج ايهل دحاولا :لعف لعج دقف ءىش ىلع هدبع

 ىلع نيج ول اضياو هل هيهنو نمال ىنعم نكي رل نيس ناك
 بجو نيروبج سانلا ناك ول اضياو هيلع هبقاعي ربيج مث ام لعف

 نا امك ليعتسا اميف لع كحاو لك فا رفاكلاو نيوملل باوشنلا

 مدهلا ىف رخآلاو ءانبلا ىف لوالا نيعناص [58] لمعتسا ول ابيكح

 ناسنالا نوكي نا زوجج ال اضياو امهيللل ةرجالا هيلع نبجوب

 1) ص. هزصو ةتع. )2  ا[ تاركنلا“ 3) 21 كتطح 321. 4) ل[

 ماج. )5  ا[ ةوق ناب.



 ادأ

 2لاقف باتللاو هنغ رجعي ام الو هنقاط ىف سيل ام اذحا :فّلكي ال

 هلقو 15, كدزر طم ضل 55 زر 5 "مزن 0ر5 16

 ةطتق. 41, 1) لقو صد )دحام م 5١ (40, 31 مت” اضيبا بانللا

 211 واج حمدمربكا خدرب دؤرب ةنددرسك

 ةعاطتسالا نا اضيا تيآرو ط5 وهج ن» هد موتزر» هددرج د:وهد
 كرتلاو لعفلا ناسنالا ىطعت ىتح لعفلا لبق نويكت نأ بج

 ايبس كىحاو لك ناك ءاوس لعفلا عم تناك ول اهنالو ؛لدبلا ىلع

 الل لعفلا دعب تناك ولو رخآلل ةاببس امهنم دحاو ال وا رخآلل

 6لاحض هلبق ىذلاو لاح اذهو هلع دق ام در ىلع ردقي ناسنالا

 غعويلب هل اهب متنيبل هلعف لبق ناسنالا ةردق نوكت نأ بجو دقف

 اوه رشا ةلكق“ نا "امك ناقضآلا أ" وا نأ" رز" لج ا

 سيلو ةلنض"لعشيا|قابأ كرت" امنا هنال :اضيا كرك وح كارما

 زف سيل ةئا انجب "جلا ءابسألا "فرخ عي لج يلد

 ّكض ال ىلتو اهيف امو ماسجالا فلخ نا كرت فلاخل نال العف

 لعق راتخج ناب ايش كرتي :امئاف ضارعالا ةلعف ناف ناستالا اماو اهل

 ىف ةلونم هل لج الف بضغ ضري مث ع ناوا نك بدك ن8 اف هدض

 صرب ةضدلا (18, 30 852) بنا لوقت كلذكو امهنيب ام

 دتررد دور# موريراصتاا متدكط طلغزل همطدج همددم

 رازرو معاج توم 019, 3 حهاودض) اضيأ [90] تلقو 235
 نسف ل ةافسألا 15111 نيا زا نيرا 1557 ماجر

 1) دص. 111 «مدزاج. 2) 25 ام ىلعف بانذلا اماو. 83) 25 امأو
 اهناث بنذلا نم. 4) م. هذصو 2268168. 5) 2. ببس اهنم. 6) 2

 لاكملا لبقي. 7) طم. هلعف. 8) 11 لعف وه ءىشلل مكرت 9)

 فلخإ ه6 ءايشا. 10) دل. ةةططقس“



 'امالم ناك مارخل نم هلوانت وه ناو اروذعم ناك لالمل ةهج نم

 0 لقو تاك د8 م01 صاطعص .(11, 28 .92) لق امك

 مل ّدعا فيك تفتو ؟تدور مررعص طرب روج طط؟ج هد نو
 ميعنلا هئازاب ىلذ نا تيارف رانلا ىف كيلختلاو ميلالا باذعلا [95]

 ملف كلذك اانركي ل نا اعيمج ابهناو باوثلا ىف كيلختلاو مثادلا

 (12, 2 54005) لق ام ىلعو بيعت لكب بعهيو بيغبت لكب 3

 ىف تركفتو ماجدز» ممعددأج مدودصأو جاورج» حارب »صد ماورب
 بورض ىلع لنقلاب ايندلا راد ىف هيف رم لق كلن لبق هنأ

 قءايع ةجراخ 0 هتكلصمل هذه نأ تنيبتف الث 4

 عطق نا دحاولا ناسنالا ىري امك *ىضقي لقعلا نال لقعلا

 ههنج قاب ملسيل :باوص ضرمب وا مسب تدسف ايم هئاضعا ضعب

 يف دسفاو مهنم لسف نم ّلتق نا. نيقطانلا سنج ىري كاذك

 (19, 20 735”2) لق ام ىلعو سنخل قاب ملسيل 4 باوص دالبلا

 نم .باوبا“ ]1 مذله ىدليدعت دعبف ١5501 720 م

 5 نول. هبشت ام لك ىلذكو لوقا ناسنالا اذه رما ىف لدحعلا بان

 لا دل لح مبان ىظلا هب سك نتوإ قعنني اههبشا (62) امم

 تودم موددرع أد مور 10 حااودد) لق امك ةجكلمل نم هجو هل

 لدعلا دجو نم باوبال هذه ىلع فيقولا ىنايب دعبو ال
 ناسنالا اذه ىلع هنقأرو ىرابلا لدع هبشي هاّيمو لوقا وه فيك

 ايم عانتمالاو هب هرما ام لبع ىلع ةعاطتسالاو ةردقلا هاطعا هنا

 0 ٍلوقعلا ىف اما بنالاو لوقعلا ىف نيبم ىلذو هنع هاهن

 1) ةك 0 2) ال[ هرص. 3) 111 ةت6و امم. 4) طم هذ 1
 جعععاتق. 5) الك تانصح 97686. 6) د. اهو



 اعف

 نم قولخملا اذه وح ميلعملا ناسنال مسج نال اكلم وأ ابكوك

 هنم ىفصا ناك امو ةيضرالا ءايشالا هذه ىفصا وهو طالخالا هذه

 مسج لعج نأ ماس ىف بكوك وا ىلم اما نينثال ىحا وهف

 1 لا نيك هلاطبا ماس امتاف ةعارجلا ىه سيل ءارجا نم“ ناستالا

 ماش ىذلا رات نم الا ضرأ نوكت الو بارت نم الا ءامس نوكت الا

 ود 55: 10322 8*دسركر لق نفور دي سيل امه ا ناكفلا

 ضارمالا هذه يف اضيأ تركفتو ص” مددد دادد ” تزد
 ةحاص اهتدجوف هنع تعفد وا اهيقو 2 الغ تلقو هب لح ىتلا
 2784) لق امك هلاوحا لدعتو هبرل :هللذتو هئاطخ نع هعدرتل هل

 طيلست ىف اضيأ تركفتو ١تداند 5 313م3 حدانتا (833, 9

 نأ تملعف تايذوملاو :ماوهلا مومسب هساسحاو هيلع دببلاو رخ

 ففي ال ناك راب سك ال ناك ول هتال هل الص ىلذب هراعشا

 هذهب هسحاف مثالا ام ركي مل ىلوا ىنا هل لق اذا هذال هبر باقع

 (8, 19 >389) مهولاو رخل ىف لق امك دوما هل نوكنل مالآلا

 مههسلاب باقعلا ليتمت ىف لقو كالو دزند مد 501١ مدت 5

 ىعاودلا هذه ىف تركفنف 00 1131-311"03 (021595 تاجدر

 تنيبتف هيلع ةفآ اهنم ريتك ؟ىتلا تاوهشلاو هيف ةبكرملا 5 ةروكذملا

 لقعلاب اهعضوم ىف ةدحاو لك عضيل الا هيف اهبكري ف ميكلل نا

 نايشغلا ةوهش اماو ةروصلا ةماقالف ءاذغلا ةوهش اما هايا هقزر ىخذلا

 1) 36 ماس. 2) 21 ذم ها. ولو ه؛ ذص سصقت:ع. صعد. الغز هز

 كثو. )3  2. ملدعتو. 4) دم. د ماوهلاو ميهسلاب. 5) 21 هدد.

 6) 181 285. 7) 232. ةماقاف. 8) 22. لوانتو. 9) د0 808. هل.
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 هذه نتنيبت ايلف 5010 575١ 257190 (10, 5 اجود للقو

 امثتو وه سيل ناسنالا فيرشت نأ تسلع اهنم عرفني امو لوصالا
 انلمح 'راثيا الو هناباحض ىلا هب انلم ليم الو انسوفن ىف عقو

 نيبم ىدصو ميكك فقح الا انسفنال هيعدن نأ *فلصو بجو

 هيهنو كمال اعضوم هلعج هنال الا رمالا :اذهب ميكلل هفرشي مثو

 مودورح محم 5 ميمحت رص حدربأو ضربا (28, 28 3794) لق امك
 ايم بابلا اذه ىف *هثدرذ ام مسرا نأ ىغبنيو 5703 255 2

 عيمج نم لوعملا نوكي فيك تلقف تركفن ىنأ ليقاو هيلا جاننج
 كتبتتق اريقح اريغص همسج دعاشن اذوهف ناسنالا ىلع رئاعلا يف ام

 نم عسوأ هسفنف ريغص ههسج نأ ىلعو هنتدجوف ىلن ىف [94]

 تغلب (50) ىتح معن امهيف اب هملع طيح ذأ ضرالاو ءاهسلا
 عن ئرابلا ىنعا ةامهماوق نوكي هب ىلا 5 امهقوف امب ةفرعملا ىلا
 صزرد» نورد تزيد حالطوذ قو, 14 ع:اودصر فك ستقتو
 قلاخل نأ تنيبتف امئاد ىك رث امو دربع رصق ىف توكفتو "د
 ةغلك راد ىه ىتلا ايندلا هذه ىف ريصقلا رمعلا اذه هاطعا امنا

 613. 21, 5) <بانذلا لاق ام ىلعو :نيئادلا ةويمل هلف ؟ لقن اذا هنا هدعوو*

 ةعساتلا ةلاقملا ىف نيباس ايكو - 75 محدر هدد رس عدم
 ةفيعض ههسج ةينب هذلع ناسنالا ليضفت عم فيك اضيأ تركفتو

 ةهباشتم ةيفاص هوازجا تناك الهو نيترملو مغلبلاو مهلا نم ةبكرم

 (قلخ نا ممسن ايناف اذه انمس نأ تلقو رطاخل اذه تددرف

 1) 21 1 هان ا 506 دال وك. اليم هنن. (ةعودقوأك.). 2) د. الا

 مسرع مر. 83) دم. تصدر 15 روماألا هذهب. 4) ال[ هتروح. )5  مت. هنأ
 [عصتس. 6) 11 هلقن اذا اماو.



 ل

 1منكمو اعضو هيدي نيب اهعضوو هتعاط ىلع ةردقلا هاطعا هنأو

 وجد ةديد 60,15 555 رلق "انك ريثل راج نا ماو يحل

 صطصدا (19) هلعب لق دامت طوول ععصد ميم مات تدوأج
 مث ءاهانلبقف تارجكملاو تابآلا لويقلا اذه ىلع انل اوماقتاو >"د

 ىتلا ةيكحلإاب هفيرشت هجو اندجوف هفرش اذ امب رظنلا ةعانصب انيظن

 حدب دصاوضت م4, 10 منؤوط) لق ابك اهيا هملعو هل اهلعج

 ىف وظني اهبو لاعفالا نم ؛ضام ءىش لك ظفح اهب وهف مزن“

 ناويل ريخست ىلا لصي اهبو قات ىتلا بقاوعلا نم ؛ةثك
 ءاملا ارختسا ىلا لصي اهبو اهنالغ هيلا اولقنيو ضرالا هل : اوحلفيل

 ىتلا ريعاونلا هل عنص لب اههجو ىلع «راص ىتح صرالا فيع نم

 بايثلا سابلو ةيرسلا لزانملا ءانب ىلا لصي اهبو :اهنم ىقتست

 ركاسعلاو سوي دوق* ىلا لصي اهبو ةذيذللا ةعطالا يالصاو ةرخافلا

 لصي اهبو ةاوبقستو سائلا طبضنا ىتح ناطلسلاو ىلملا ريبحتو

 اهداعياو اهقارجا نيداتمو موحنلا ويسمو ىلدلا هيك را
 ناسنالا ريغ ءىت وه لضفملا نا مهوتم مهوت ناذ اهلاوحا رئاسو

 هدجي ال !* الك كاذو "هريغب هضعب وا "ل ضفملا اذه اننيلف

 و*» ذا بقاعملاو باتملاو ١١ ىهنللاو روماملا ناسنالا نوكي 13 نا قحف

 مدع هاند ناو ذو 6 8 اطيهردون) "فك هتدعاتو فاعلا بطق

 1) رص. تدد532 )2  11 هسا“ دمهقعت]ل. )3  دس. >ظ»0, 11 ىضقت

 4 11 ريتك. 5) م. جلفيل 6[ لعن 6) 17 جيسي. 5 211

 اهبو اهسفنل اهبو. 8) هو ؟هءوطاساتتنسس 12 112عائ15

 نقزشدممطمز هل. ةانماع م. 20 هسصصتم#. 4. 9) ص. هدض. 10) الآ هذه

 ءون لكاضفلا 64 اهضعب. 11) 1 ةريبخل 12) 8ك ام. .,15) قلن ده 20: 5
 ف
 ه6 12 هع مد. )14  الآ ةذصم و لص 022215115 4111118 1
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 تابنلا تبن ذأ هنم فشا بلل نا ىلذو قولا عيمج لخاد

 ليكاملا وه ١ ناك نا رجشلا هنم تبني ام ىلذكو هنم'  هماوقو

 ةطسوتم ةاونلا تناك هتاون نم ناك ناو 2ةزوجناك ةرمتلل اطسوتم ناك

 اهظإفح] ؟اهجراخ كونو 4 ليكاملا ىلا تفتلي مو *ةمنلاك

 خرغلا نوكي اهنم نال اهل ةطشونملا (55) أ كربلا ةح :تلذكو

 ' 0 ٠ 1 2 20000 كراع 00
 ند نيعلا طسونم رصابلا سور ىلذكو ةيزيرغإ[لا ةرأرشملو سئفنلا]

 نم اهب - طيح كالفالاو ءامسلاو ةطسوتم ضرالا اندجو مث ”ءايشالا

 ىف
 ضرغلا هنا انقيت ناسنالا الا فبي ملف 5ةقطان ريغ مئاهبلا اندجوف

 20”1"71) هللا لوق هيف اندجوف 6بانالا اندقفتو ةلاح ال دوصقملا

 لوا نم لب تعدد جاوزت مدربا مدرج صاضزر دز (4قر 8

 (1, 26 ”2>>228) لق اهينتسا ايلف نيقولخملا عيمج ف نص ةئيروتلا

 هبلا لخدحي 3 هرضنيو هشرفيو ارصق ىنبي نيك 874 0

 انبر انفرع ليقاو نآلا ىدحتبا مالللا اذه تملق ناو هبحاص

 يف ةقيلخل هب دوصقملا ةءىشلا نا اندنع [حص] اهتاهج

 نيتاوم ءاماو بارتلا انياف اهثارجا عيمج انكفصت مث صضرالا

 610. 28) هلوقب هقلخ عيمج ىلع ناسنالا لضف هنا هثايبنا ديب ىلع

 502:3 ىف لاق ام ىلعو 8”دز27 2572037 58” 2052 0

 خأ ىلا ادد 7 عا نهب اع نمو هل حاجدرتر

 1) ص. همت. 2) 121 ةزيللاك. 3) طم مكصصطعد. )4  رم. ةذصف ةت.

 5) 3[ اجراخ. 6) 36 ماس. 7) 26 208. اعرتكا وأ. 8) دس. ماس
 م60 هب. 9) 31 نيقطان. 10) 11 فيك 68 12 12031ع ا 1

 ان 2.5 600. دوو ح فصو 1



 او

 ةكسمتملا ةمالا ىذه ىري هنأ ”0*8لاو هضاير ضعب ىف ةعارولا نم

 خلودلا هتعيرش لحال لعج ول ليقنف *ةنيهم ةليلذ ةعيرشلا هذيب

 امكو هتعنل ةساح كبر نودبعي امنا رافللا مهنع لاقل ةيئادلا

 مهنأ مهسفنا نع اضيا نولوقي اوناكو معن 218* نع نولوقي : هتملع

 عفرف ةلود مهل لعجت رثو اونيهاو ايطقسا امل اولوتو اوعيطي مل امنا

 لو ءالواه ظحو مهيلع جتا تتبتق هب اونموي لو ءااغ ميكلل

 (44, 19 هدؤدرطر ارلق. ام -ىلعو مهيلع قلل بجوف هب اوزرقكي

 امنا هذا مد# درط اددو# تدل ادد5 صم جامد اهو
 ةازاجملا اهيف ىجج امنأو ةرخآلا راد ىف اباقع الو اباوث ةيروتلا ىف دجج

 يب اهسارب ةلاقم ىنعملا اذهل تنرذف دق ىَنا ليقف طقف ةيوايندلا

 نوعب نفلا اذه نم هيلا جاني ام لك اهيف حرشا ةعساتلا ةلاقملا

 نيحبلا
 هنوعو هللا ىمحب ةتلاثلا ةلاقملا تلمك

 ةعبارلا خلاقلا

 لدعلاو ربخلو ةيصعملاو ةعاطلا ىف

 سيلف نيريتك نيقولخملا انيار اذا انا لوقا ناب اركدص اهل جقتفا
 اباب انهاهض ند وه اميا مهنم دوصقملا ىف ريكتان نا انل ىغبني

 نيقولخم لا :عيمج نم دوصقملا وه نم هب انل نيبتي ؛ايعيبط
 نأ ىلذو ناسنالا وه دوصقملا اندجو بابلا ىكلذب انصح اذان

 تسيل ىتلا ءايشالا طسو ىف فيرش ءىت لك لعجت ةينبلاو ةداعلا

 طسوتم ٌبحل نا لوقنو ءاينثالا ريغص نم ىدحتبنف هلثم ةفيرش

 ا) ص, 204. نم. 2) دصو ظخناهم. 83) دسم. هن. ةزصوانا. 66 لوقيز
 11 اوليقي. 4 طم. سمدصتس7. 5) 01 نيدوصقملا عيمجع.
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 مع

 ناك ىنلا نابرقلا "تلاو رغاطلا سجنيو :سخجانلا رهطي ءىش

 مساب سانلا ضعبل هبشن دق هنا ”75دلا 0 ؟ليارعل ةايباقي

 ([11 14, ؟ حادطرد) ى كانه "فك لبج سا 70017 نأ ليقنف ناطيش

 ىلذكو اجوهرطرت» مردزب روب مهدد 0 ا ص تود
 نع برقي نينسارلا حا ناكف : عضاوم لك يجلد مودل طرسدد»
 نع برقي رخآلاو سدقلا ىف هئاطخ رتكا نا سدقلا ىف 25'5دلا

 امو ليضفتلا فيرط ىلع يراخ عئاطخ رثكا نا اجراخ ةاغمالا

 سيل نا نيباف ةصقلا ىف ام عنشا هناك ىنلا نيمهسلا عاقيا ىنعم

 عاقيا ايناو دحاو بول اعيمج اه لب هل برقملا فالتخال ىلذ

 نأ بجيف اريجررل ماودد 2و غنع برقملا فالتخال نيمهسلا

 ىلع هسفن نع 'س هبق يت كدحاو لل لصح اذان الوا .؟ اوهاسي

 اهب رفغي فيك 781739 55317 نع ليقي "لاو هل كلم نم ةّكح

 دوجوملا ليتقلا ىع ةصقلا لوا ىف ةلوقي هتال :وملعي ل ابنذ ممقلل
 ناسنالا بيدات نا امك ليفان تور درج زجددد 45 قذر, 1 .ق””ج-)

 ىلع بجي هبيدات كاذك* هلعفي نا "زوج ال ام هلعف ىلع ببجج

 !"اسراح هل اوبصن ول '*ءالواهف "دلعقي بج ام لعفي نأ هكرت

 ىلخ ارلعفي رم ايلف تدرج. رو زرخاز »#أج نكي .رث ءافسعو :افئاط

 عتعنع ىلل طقف ةمييبلا ىلت نمت رادقع سيلو ةبيقعلا تبجو

 '1) 28[ ساجالا ه6 راهطالا 2) اك ةصوسل. .3) سب هنت 1

 4 مص. ةتصعاتل., اك 3 5) 26 ةماعلا. 6) دم. دم# 0 ذك 1

 ءم2ز0ع. ") 2. دولعي. 8) 1 ملاق, 9) 22. #805. )10  22. بك

 11 ست هددم ١ 12) لك 4 نوروكذ ملأ. 13) 21 اسارح 64 ةدز)

 تح اسسعو 01136 166110 م2361616203 56,



 معرس

 نم مهصلخيو ردن دد# امورول - كدرحص ” مع ددد

 «”قك ةعاطلا ىلت ببسب هاوس دحا مهيقوي ال امك تانآلا

 تدحو تتدررط حاجورر مدوص جصاوربط مدر مور د4 حيطسدر
 رونلا ىلذ لح نومركيو 7 بيياجمرب مكان 5”6 در

 رثاسو كيدخملو رهاولخلو بهذلاو ةضفلاب مهلام نم 72037 ىمسملا

 نم ىحولا مهل رهظي نأ [87] ىلذ ىلع مهيزاججف :ليلخل رومالا

 مدن طحنا (29, 43 صاطان) )دادلا نع لاق ايك لك ىلذ

 ةيا ىف مالا ءاد ةباججال اعضوم ريصي ىلذكو »#دو» هدد

 اناوبا نفا ةتيبلا "اهب . نيح تا 50ه ت2 هتك سل
 -تماوورج حرب مرضت 69, 3 35'2ض) هل هللا لقو تاباجالا

 تايئزج ىف ركفتي 7لاو دو مصدردرج دنع دصرصص معد
 سيل ةلماللا هتقلخ ىلع ههسج 'ماد ام لجرلا راص فيك عئارشلا

 نأ نيبأو مادردلا ىنعا هاميمت راص ءىش هنم عطق نافذ هاميمن وه

 اذه ىرابلا فلخت ناصقن الو هيف ةداير ال ىذلا وه مانلا ءىشلا

 ا”اذاو مامتلا ىلع ىقبو ةدايزلا تلاز هعطق اذا ىتح هيلع ةدايز ءمل

 ساجتالا رهطت نعرش فيك 727784 755 ةصق ىف ركفتي

 نيلعف ىحاو ءىش لعفي نا ركنمب .سيل ليقنف رهاطال سجانتو
 صاصرلا بيذت رانلا ىرن انال هل تالا مسج ىلا ةبسنلاب ىيداضتم

 بشخ ففجبو ريينصلا بشخ بطري ءاما ىرنو ىبللا دقعتو

 دج ناعبشلا ٌرضيو عئاخل عفني بيطلا ماعطلا (64 دج ريملإل
 نوكي نأ ركنع سيلف جحصلا وضبو 5 ضيوملا عفني علابلا ءاودسا

 1) هز. ةمرصت١. )2  ©0040. ههتصت7. )3  121 ليلعلا,



 رع

 د :ابننجكابو ىلذب ماعلا وهف توملا ملا ىلع كاز ملا ةحابذلا ىف

 ال القع ةدايزلا نيف نا اذه لوقن مالا ةدابز رادقمب اهضوعي نا

 ةيروتلا ىف نيب كقف مكشلاو مدلا ىفسو رثالا لامتحا اماو وبن

 ةلوقك اهنكسم انسوفن مهلا نال انل ارابتعا ىلذ لعج هنا

 انعجراف ىلذ انيار اذاف 005 533 دزضد7 كثذ1 5 (17, 11 557/09)

 دره انك !انميحشت قرح :انوامد :ىفستف 'ءاطخل :تواعن ال نيلثق

 نيب اميف هون فلاخل نكسا فيك ركفتي اركفتم لعل "لاو ىون
 ىف فارون الب ةكثالملا كاردا امو لوقنف نيرهطملا ةخكئالملا كرتو سانلا

 هلعج ام فاعضا رون نم مهنيب اميف نكسا دق نوكي نا ناكمالا
 914 قو مناك رصرت تانيا لق نا” اهيس الو .نيانلا “نينا اهديش

 وع نم ىعي اذدددو اد اري مجررت مدح ههدقب ددؤد:مةررر
 ام ليقيف )تالت 701072 نم بّجحتي هلعل "لاو كاذ كرون هيلارح

 'رخبم روخو عمسم عامبو جوست حرسو لالجو ةبقلو فلاخلل

 ىلذ هبشا امو هكاوفو نحدو رمخو رب نم ابادجو خةبيط ةحشارو

 لم ه1 قبعتلاب قم بوررضص انيلك اذهل را: نيعتستتا فللابو ١ لومعسف

 ل جاننح ريغ هناب لوقعلا هل نيكح دق ناك نا ةجالل فيرط

 نم هديبع هدعيطي نأ كصق امناو هيلا ءىشلا ةجاح لب ءىت

 ريخبلاو عامسلاو بارشلاو مكللا هنوكله ام دوجاو هنوكلج ام دوجا

 مهنقاط بسح ريسي ءىشب كلذ نم نوتايف ذاللاو نممدلاو وبلاو
 8و هطقدد) -دلرقك: ترد بيلا ريتك قب ونه مهيزاجو

 1) دس. ددد» دحدار 0036. طفط. و»# هازل ح زوبخ# ربخوز هل.

 101 روخبلاو. 2ك طداظا ١ 2) د0 02)180.504].) ةينيطعي 0

 طعانا#. دضلددان اا 115



١ 

 هكضا 01 24, 9) 902 ىف هلرقك ةصقانم هيف نادل عقيب
 0 21, 5) م”ماج د5 ىفو احرص تدرب ةدل مدعو درر طرجدور»

 نأ ليقافا تدع تزرع معنا حاوزم نزع نربدو» د مدد
 نوبوني افلا "52 نيتبتم ىلملا ناويد ىف اونك 558 "23 1اهيبش

 صمدصود مدزل ؟ثدض 557 0 21, 1 ”7) هلوقك رهش لك

 نيتخسنلا ىدحا نم اوطقسان تاز# هزتدد#لا هدتزن مميت

 هيف !نراءادتط كلذ نع اةليك نا لعل "دئاو ىختالا 3 أبننبتاو

 8553725“ نال نيننسب هيبا نم ربكا ىبالا نوكي ناو ' الطاب امبخ

 بتكف .هناكم هنبا 777184 دعقو ةنس 75 هلو تام 25207:

 م1 2رادر حا نو ةعس اهل اك أنا 018:56

 رعل ةنس '3د)ا خيراتو هيل ةنس ")ا خيرات نأ ليقاف ةخنس 05

 بلاطم بلاط ناف. ىلع اهببسب نال ىلذ ىف 2ببسلا ناكو هما

 ليثارسأ ىنب نم كدحاولا نأ نيكي ن .رأ هتاجوف ىنعملا اذه 0

 دامس هقزر اذاف نينسب هقزرب نأ لبق أر وكن رذنيف كلولل 5 تاظ

 :ذند (86] دد تما ؟ذد 52:81 2 ا لق امك روخنلا ىببا

 ع ىناعملا ىلع :قلل ّييلاظ .* نظوغي -ىنكمو 55-351

 نييارقلا . عئارش ببسب شيطي اشئاط لعل ”لأو ليبسلا مهل حضي

 نأ لوقأو ىلذ بوقأو مكشلاو مدلا ىفسل امأو مكاهبلا جبذل اما

 لعجن اربع ناسنا لكل لعجو توماب ناويح لك ىلع ىضق فلاش
 ناك ناف توملا ماقم ةحابذلا ماقاو اهكذ تنقو ىلا مئاهبلا رابعا ةّم

 1) م. ع6 الآ سمدصت»2. 2) 121 خلعلا تناكو. 3) ©0040. ةععاتق.
 4) 22. أوضوخل .



 الر

 انبعت ىتلا عئارشلا هذهب مقن مث نا انم [85] ميظعلا بجتلا
 هيف لق نيذلاك الطاب بعتلا ريصي سيلوا 2اهبيترت ىف اندهتجاو

 دمر داود جريد ه جيداج ماو رياوط مود مب صدت (39, 16 3778)

 مث ١2 (ذ1. 17) لق امك ةفرعم الو ' عل لقع ال نمك نوكنف

 لامل هذع نم رذمل بجف من53١ مج ماد عزل مددد مراجع

 ام تركذو هتبثا امب خيسنلا روما ىف تملكت ام :دعبف

 ملظلاو ةنايشغو ابرشو علكاو لسرلا توم ببسب رودصلا ىف سوسوي

 اكدر زيبيسي نستبت نار اهدا فيلا :فولقلا اهب ىقنمبلا هبل

 نامؤلاو اهل ناكملاو خيراتلاو ءىتن نم ال ءايشالا فلخ رما ىف اضيا
 فاصوا نم اضيا تركذو دسفنت 7 نأ اهتكرت هول اضيأ اهداك 5 ىتلا

 ول ىتلا تافصلاو ةردقلاو ملعلا بابو هيبشتلا ىفن ىف فلاخأ
 ه«ذع .ىلا: :فيضا .نا اضيا ىرا سانلا رفكي نا تفوختل .اهنلقا

 هل ملكتا | ف :ناءاهتما قحاو لك نأ لت عفيا جنم 539 ةلاقملا

 . اههبش ناطلس لاز اهتكضوأ اذاف عتنامأ ؟لسفاو ميقلا بولق تعش

 سانلا ضعب لعل ليقف ىلت نم تيقن امك اهنم بولقلا تيقنو

 70 ييرخ مق سبل للا .هقحل ليغ انهي يميل نع
 اتئيد ىف انتالم ةجحو وه .سيل نا لوقف ةينبم 7801 39 نم

 ”دلاو لقعلا عوبني ىو هلبق امهيدحا 7نارخا ناتذام هعم انل ىلب

 منتق ابييف هاندجو هيف هدجن مث اف لقنلا ندعم ىو هدعب

 امل هب رصقي رخآ لعل ”تلاو ىلذ دنع اهتايفيكو اهتايكب ١2الادلا

 1) 5 هدمه هه. ذأ. 2) 25 اهتيبثت., 83) 2[ لعبو. 4) 1
 مسمع. 5) دصب دصففع. 6) 2[ ذص سقنو. اهترثلل ؛٠1. 7) د. هد

 8) ال[ مضا. 9) 26 تدسفناو. 10) 36 همس. 11) 0000. ناترخا.



 الدو

 مجند >ماحت عبط) 7, 29) هلرقك اهيف لعلا كرتو تيبسلا

 ىلت ةذمو نيسمكل ةّدم تلطب اًملفه مدونتك مادد مددمدرد

 نع انلسي ضعبو ايندلا ةّدم الا ماسقالا نم فبي رث صاقتنالا

 ىا هنا ردقي ةيروتلا عرش كمرست ىف هانعمس ىذلا لقنلا ةظفل

 ىف كجوي له هل لوقن نا انتداع ىف انيلع هلوات هل انلق لوق

 لق ناف ةهبش لكو ليوات لك دعم !عندي مكحن يصف مالك رلعلا

 ؛كاذبف معن لق ناو ةءاطخ هلك هلعجو مالللا :ةقيقح لطبا ال

 نأ لوقي نم مهنم تيارو 57الا عئارش كيبات انعمس فقخنا
 فوص نم مكلم سابلب رمالا مدآ نع انلقن انا ةهاربلا مكل نتيلآق

 ملت سيلف رامثلو روثلا ديضبو نبلو محل نم ةريضملا لكابو ناتكو
 حسنت ال اهنا انل لق ةمدآ نال اهظح لوس ربخ اولقنت نا

 6 ةاربلل اهوعدا ىيذلا م* امنأو اهل لصا ال ىوادد هللا كدشرا هذهو

 اضيا نكأو طقف ءايشالا هذه ةحابا 7 ةهاربلا نيوعلي (67) اهو

 ناك اذا ليقعلا ىف اهظح بيرقتو نتننك ثيح اهتحاباب نورقم .

 بهذ ولو هقكلي عفنل هسفن ءاقلت نم اهنم عنتم زوجج ناسنالا

 لقانلا نال ىلذ هل غسي رث هل هوعلا ام افنانسم كي نا ىكرب

 لثم وه سيلو هسما ىف هب ؟لق ام لتمك موب لك ىف لوقي امنأ*

 كفا: رهام ويلا 1 تفشكلا لوعي' لا هل“ روح ىدلا شكلا

 "١ نضفختاو انع خوسنلا تلاز ام دعب هللا ىجري نآلا سما "هيلع

 1) 31 عفتري. 2) 85 ماس. 8) ا اكش. 4) 31 204. مالكلا.

 5) رص. هده. 6) دص. ةعاربلا اهاعذا ىتلا 3. 7) م. 204. ةحابا

 نوعلي مهف ةقلاربللا 8) دم. هدم. 9) طل. هد. 10) 21 تيضفناو.



 ||*م

 بثات لكو 7703 لحما ربخ نم انملع امك ناهتلا 'اهنع لاز

 ٠5د مدرج حلاو خرب مدعلا 8, 18 5372) ةضق 7الاو ىعذم
 دبعلا فيشي نا هناش نم نال مسنب سيل اضيا اذهو 75د

 لخداو هدرطو ًاطخاف رانج مدأ نكسا امكو دهطح ءاصع وىه اذاف

 'ثلاو ةبيقعلا ليبس 9 ناك إه 7 2رشبف اووطخاف * ماشلا انءابأ

 ىكاذك رمالا سيلو تبسلا مهي ىف براح [84] ]72057 نا اولاق

 )»لا لمح ميي لك ىف ناك امئاو ابرح موي لك ىف ركذي مث هذال
 عباسلا مييلا نلل تبسلا ىف لالح لاعفالا هذهو :تاقوبلاب برضيو

 :كلبقلا نأ ألق "أو تبسلا موب نكي مش برا هيف ناك ىنخلا

 اذهو سلقملا تيبلا 4ىلا اهالوو اهلقن مث )>83لا ىلا تناك الوا

 ناك امهف ١580) ىلا ؟تمعرش امنا ةلبقلا نال يئسنب سيل اضيا ٠

 طوطو ىلإ م)٠>»لا لقتنا املف كانه ةلبقلا تناك هربلا ىف جلا

 مجحطصلا وه اذهو ةلبقلا هتعبت سّكقملا تيبلاو )700331 3231 ١

 0 ا هتلعل ليلعملا.عبتي نا لوقلا نم

 ؟ ناعم 3 اهل لجا انلقف مسقتت نييناربعلا ”ذغل ىف اهانيأر اولاقف

 ايندلا ٠ نتماق ام ثلاتلاو روكذملا ىلذ ريع رخآلاو ةنس 50 2دحا

 انال ريخالا تيبتو 20 نانثا لطب تبسلا ةعيرش ىلع اهانضرع اذاف

 دعيو ذنس 7 011 هيبشب ىسوم ربصع لعب وجو 12 انيار

 ظفح ىلع مهتكح ليئارسا ىنب لسن نم تاقبطو ةريتك نورق

 1) دس. 204. ددضلالا. )2  دم. ماش ىلا. 3) 215 قاوبالب. 4) 2

 هرصس. 5) 2[ 200. لوا. 6) 21 ةيربلا“ ) ص. هنطع 82616. 8)

 هغ 21 دد»بم». 9) 25 19 ءمدت. 10) 21 نيتنت تلطبر 2. تلطب

 ةريخالا تنبتو ناننتا. 11) اك 850 ا



 خب

 هرظحح نأ زجج ملف تيبسلا لبق تناك نابرقلا 1 ةعيرش نال خسنلا

 اهلا كلا ١ لابعألا قاس ترطخق اكسد كلذ نوكيفا تلشلا ةعيرت

 018” نع طتدد#) عت هللا ليق "لاو اهلبق نيملقتملا ةناتثلو

 مطؤرد زرع (2) لق مك مربط حزن صطرندا 22, 2 ”توعددر

 :نا مدنع الو انحنع يمسنب :سيل اضيا اذهو - هزلالا ا« ١-9

 (65) الثل ةدحاو ةرم عرشلا لتتمي نا لبق هوجج ال نيسنلا روج

 هنم من املف نابرقلل هنبا لذبي ناب 57728 رما امناو اتبع ريصي

 درا رث ىبسح هل لاق نيكسلا ىسمو بطغلو رانلا راهظاب لذبلا

 جوخ لس وع: ةوتاجدلا هلا قفل ”اةنه# نس مك لا
 ؛عرجرب 5 موز لاق مق تددإ) تاج عبط ىو, 12 هدحود)

 م سيل مهعم ىضم ىذلا* ميقلا نال خسنب سيل اضيا اذهو
 كاز: 55 (15) :ليقي هال : عم ىضملا نم هعنم نىيذلا موقلا

 عم ّىضصملا نم هعنف تاجرعدو جادددر) عددد مدن مرن مدد
 لاقي ىتح هبيظعن ىف ديزيل ءالجالا عم : ئضملا هل فلطاو ةاندلا
 لوق 70أو ةاناكم مظعملا ٌىنالغلا نالف ةنووم ليثارسا ىنب هللا ئفك

 محرم ربط مصرع مرح د ق8, 1 مازتا) ؟ت»د)صأو دئاكجس هللا

 اضيا اذعو مدان مدانزت تول 00١ 5زر د١٠ درت (6) لق مث

 جرناو .دبعلا هعمس اذاف رجز وا ددهتل رما هللا نال يسنب سيل

 1) ط2. ءاتتخ 8116. )2  الآ 56م62801. وح. 3) د2. 022. 4)

 1وم0ه4 <. 35 ”ثد»ص هن )5  .٠ 2[ © سيل ٍهعم ىضملا هعنم ىذلا

 تعم ىبضملا هل فلطا ىذلا ميقلا. 26) 26 لق. 7) 25 هس.
 8) هرصع20831 © زيعد نأ 1[ةععدصت ء000. أ ][11ءاته م:26عع0ع2 عز هق هل

 0ع 8وعور مة قل "عر 2. 60., هد. 11 م. 481 هن ؟؟عطتق ؟. 11 م.

 110. 9) 31 ىكحهت رما هللا
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 مدخل

 !نرو اف لئاسم 10 ىلع اهنم ترصتقا ىنلت اهنم رثكا اهيلا مضني
 ولا هجو هل فشكني هناف اذه انباتات _ىراقلا ا الع

 اذه نولوقيف هنانبب 85724 ىنب ميوزن اهلواذ هب ىط ىنذلا نظلاو

 تضخالا نأ دكقئعن انال * دع وح امناو اكاسن وه سيلو طاسن

 ”نابددر جدل ليقي 5:73 اندجو امك 77203 لبق نم ةروظح

 عضومل ىلذب مدآ ونب يورت امئاو صام حض مذ 00# (12, 1

 علقنا لسنلا عسنا املف ماوس نيقطانلا نم نكي مل ذأ ةرووضلا

 عطقنا جدص اذف صرم لاح ىف رطفي نمك كلذ ىلا نمل رذعلا
 لاز-[83] اهريغ دجو اذاف ءاركصلا يف ةتيملا لكاب ىمكو هرذع

 طقق 01 20ب 53 هلتق ببسب ١27) ىلع مكح نا 'دلاو وذع

 نال حسنب سيل اصيا اذهو لئاق لك لتقب كلذ دعب مكحو
 دجوي ةرئ املخ نيدعاشو 00 الا لتاقلا لتقب رماب ال ميكمل

 "ترو اداعإ ا تاو ع ه1 0 0 6 20 مقل لقانا ىوذ الا

 نورخ لا قاعنم مث راسنا لكل نابرقلاب و كا" ؛امو> دأاو او دن 1

 عيمج أ ىلع صني صن سيل ذأ ميكب سيل اضيا اذحمو هدلوو

 بوحنمم راك رم مورخت ليف تدعي مك اهنأو بيرفنلل ابحت سشانلا

 اتمححا لقا ثناقد نأ + نخب لذ تر ا ل امل عكر ل

 1) ص2 -و اهنم. 2) طم. د 2828. © 21و 22. 332 0

 ضرعو دن )ا 22 هنن 4) الك 1 60208. ' 5) اكل م



 ارو

 طزها) 03 ديلا ثعبف نيبم وه امك هّبر طدو ىلصو 05215١

 رد تدكدز رد نقصا .ةطتق 14 دلوقك .ماثؤلا ىقالوا :ببسب
 متنا اوموق مهل لاقن ممدج حصد ٠ جرد ردؤرب حصص _ هدد

 مدا 3 0510. 12 هلوق كانو ح8 ومأ مكيفكي هللاو ةيحا

 ىنعن مددت ” مررت مرعب روجر درورت هريصد ميجد حصاوداو

 ليق ىف 71010 ١38775 ىنعم وه 755117 ليف ىف 7١2١5 هلوق

 مهل عقوف ىلذ ىف اورواشت 3١ال”ت7 ةهنم ايعمس اًملفأ
 ايري |0100 (ط13. 21) هلوقك كيجميتلاو ميبستلا ىف مايقلا دارا هنا

 افك ذا. :فلاخل ءاضر ىلذ فئاوو 05 مجد ددوزنا) مزن

 اجدد موددو اللا 39 هلوقك ميبستلا ىف اوذخا امك ودعلا رما

 ىضقنا دق لكف صرنا زد رج م'ددرعو «رصر حازجحت مدد
 مذ (31, 30) 7779 لوقب نيكتكج ءالواه ريغ تلجوو

 محرج منو ميج ؤييكوم مد حيف صخدر ١ جيمز مابك ماط'

 هيف مصف كق هنا هدعب ام اورظناف مهل تلقف - مشاتل 5

 ١59 (510. 32) هلوقك اهنيعب ةيرونتا وه ديدتل كيعلا اذه ناب

 حدد حاروررج دددرب ريدم حمو حرب مددرب دوب مدخت حرف

 ديعلا فالخ راص اميناو - مدددد صحاح ميم مصر ” هالد

 هدملا ! ىف. ضقن انك ةحملا هذه 3 نعنش ال وقا تاي ا

 كور رو مع ركزت مور كتر ط11. 31) هلوقك ىلوالا

 ةلهتشا ميل تحجي الاوقألا هذه ىعبا + 5

 او ةيتكا كو " عرشلا حسن اهب. ورب مهنا نوصي ةادزتلا

 1) 21 عمسر دم. هد. منم. 2) نت. صالخلا 3) 35 ىهذو رما .
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 |ممدوتا

 نإ ىلع ليثكدلاو دعو ددددو رورتتت ردو دم. هددضم

 صرح صبا (14, 6 م”تاثكد) هلرق ' نالصتي دازاا دن

 تدجوو ددددت رن دوب ردربو اع درب دررد مددمد
 نادل لقاوع 198 لدي راشي الج نا :كتكنلا رئاس قى

 مارب ” رورو زم مز ... دازرسرم دصرخانت " 6, 4 505١2

 ىلع )5*5 "2 1817 لق ام دعب هتاف اولقو موق دارخ مهدد

 تركوا مكد* )تعطل مل (3 3 )2١537 لق ىضاملا ظفللا

 راص عقو اذا ديدعتلا نأ تنيبنف ىنآلا ظفللا ىلع »5 "7

 يف انئابأ ءاطخ ىددذع امك *تأ هناك اهضعبو ايضام فورثل ضعب

 ددم . . هدم قاد خ' 5رن ةددلا (106, ؟ د. 18 م'جد) وبلا

 ليقب اهضعب ىحو دددود حايعط دارج ... ”تررص صدر

 مدرب مطوع من1. 17 تحصد مدزت تزن“ نطن4. 19) تآ هنأك*

 نال ةقيقللل ىلع نايضام اهو ناينآ اننهنك اهو صج زاتدر»

 ىلع ىذعتيو ىننوخو ىنملظي ليقي نا ىكاشلا 4 ميلظملا ليبسو

 7311”01) هنع ليق ىذلا اذه وم نم 5 نولوقي اموق تيغلاو

 مهتقرعف ”اداجردأو ماوزر مدومزا مطرح حزع ةالزز ددالل 1 1
 5207 ديع ىلع 27785 تناك ةعقولا هذه ناو ه2 هنا

 (64) دل دال251 )اطزن ١13 ةانغ ايلف هنامم ىف ناك :7:تدازب ف

 ماص 7”70”0 77257 ىف حورشم وج اينك 555 11220, 10) كت

 1) اك اعيمج نايفتلبي. 2) دس. هصابر 11 هضاب » 3) 15 هس.

 4ك) ال[ هت. 5) اك نولسيب



 ادرج

 ةنس ىف ضرالاو ءامسلا فلخ هاب مكفرعي وأ ءاملا نافوطلاب اي هناب

 وا القع زيوجج ال ام ىلا انعد نا ةمالع هنم سمئتلن من ليوات الب

 م وه نأ كار لاقف لوقلا اذه :ة ىلع ضعب داز دقلو 2ك

 لوقن ىذلا ام ةرورض اهانيارف نيعاربلاو تايآلا اندهشاو انيلا نفتلي

 ؟دهاش نم ىف انلك لوقن امك ' هل لوقن انب ؛نيبجاف 'ى هل

 قدصلا ىناسحتسا نم انلوقع ىف ام كرت ىلع نيهاربلاو تايآلا

 سابقتسا 5 ناب لق نا ىلا اجلف امهيبشا امي* بذللتا يابققساو

 نم اجب امثاو لقعلا فيرط نم سيل ىدصلا ناسكتساو 7بذللا

 يهبشا امو قرسلاو ءعانؤلاو لئقلا راكنا ىلذكو ىهنلاو رمالا ةهج

 نمو ةهتملاكم تيفكو هتنووم تقخ رومالا هذه ىلا يرخ اًملف

 تبثاو اهتبقأ نا ىراف 850 نم فقيساوفب ديسنلل مدنك نم

 83,9 ع5دود) ةيروتلا ليق لوالن_ اهيلع "امو اهيف لوقي* اه

 جريح يشل حبا عري مشع يسن نع تركع د 227
 لك نأ :ىلدوت هز6٠ “ليغ !ءاينا" ةزأ هتعو تكن 5555 ركنا

 ىهست امب ءاهسالاب هعطقت اهءامماف نادلب ءاذحإ اًذتمم نوكي لنج

 دحاو رجلا نا اهك اهلباقي ىذلا ىلبلا مساب هنم ةعطق لك

 د كاذك كلب لك ءازاب ةريتك ءاممأ هبسكت هل ةلباقملا نادلبلاو

 طخ هيبش لع وه نأ ١125 517203 7788١ لباقي لبَج وف 85

 | امك يفرس) ليلدلاو اهنتلت مساب ب وهذ ميقتسم

 31055 كا 55 زول ممر 127 -55535) هقأ نانهلل

 1) دس. ملث2+2» 2) 2[ 200. اجكك. 3) 21 ةنمو» 565. ىف )4 .١
 زسصمهتنا“ )5  ا[ اندهاشي. 6) 31 )9#. «) مس. هد. 8).س

 خااسم» 9) 31. هد.



 لزقأل

 هتعيرش سن كقف ةقحصب وا موصب وا ةولصب لفنت ىف احسن

 لغاوش هللا ىجري اهلك هذهف ىلذ لتم لثاوالا :هناسايق همزلتو

 نأ ىرأ |١" لفت دعبو ءىتن رظنلا لنع اهنم كبتختبي م

 ببس ناك امك نيلوقي قنا ىلذو مالقا هيف عسّتي مل الق تببلا

 هتعيوش ديسني نأ هدحابا كقف يلذ كانا عرشلا بدحاص ناك نآأو 6 00 ب ا . ا ا

 نوكي نا بجي ىذك . نيداربلاو تابآلا هتمقا ىسوع فيدصتلا

 5 يهمس دنع تبجكنف نيعاربلاو تايالا هتماقا يغب فيدصتلا ببس

 ثاباآلا نكي مث ىسمب* انقيدصت ببس نا ىلذو اريثتك ابجم اذه

 الزا انرعتي 4 نأ ين لكبو هب ةانقيدصت ببس اماو طقف تارجتملا
 نيعاربلاب هانبلاط ةرئاج اهانيارو هاوعد انعم» اذاف رئاج وه ام ىلا

 رن ةرئاج ريغ اهلوا نم هاوعد انعمس ناو هب انما اهماقا اذا اهيلع
 (63) نيذع ليبسو عنتمم ىلع ناعرب ال ذأ 5؟نيهارب هنم بلطن

 ١315 ىحنا ناف مكاح ىدي نبب نافقي )010207 )21247 ليبسك

 سمتلا رد فلا هلبق ىل لرقي هنك هلتم زوجج ام ١12:32) ىلع

 ام هيلع يدنا ناف لاملا هل بجو هل نتماق اذاف 5ةنيب مكاشذل هنم

 ذا ةطقاس اهلصا نم هاوعد تناك ةلجد هلبق ىل ليقي هناك زيك ال

 ةنيب هنم مكاذل سمئلي نا رجج رو ةلجد دحا ىلمجي [81] ال
 رد اال لأ ىلا ةويض نيحم| " لكتبعم:" ليبسلا كاذك "ىلاخ لذغ

 اههانارا اذذ ةةلاسرلا ةمالع هنم انسمتلا مويلا اوموصت نا مكرماب

 مكربخ» وأ قرسلاو ءانزلاب .مكرماب ىببر نأ لق ناو انمصو انملبق

 1) 21 خسايق ىلع. 2) 11 يعامس 3) 125 12 1231ع., 10.

 4) 02. 012. 5) 815 ءانصت 2616. هآ 812عات1. 6) 7. ةليبس. ) ل1

 ىحتأ نم. 8) ذك ليسرلا. 9) 35 اهانلبق.



 ا

 عوش ال نا هملقت ءىشل ءازج نوكي نا هنلاككسال لوالا عرشلا

 امو اهترضخ كعب ةرسبلا رارجا ىلع سايق [80] سماخلاو هلبق

 عبطلاب ةينبلاب اما ةبجاو ل اذاف اهتكفصت اهلك هذهو ىلذ هبشا

 بجول كاذك ناك ول هنال كاذك وه سيلف عوشلاو ١ديوعتلاب وا
 ىف للا ناك امك لق سداسلاو داضتلا دعو عرش لك يسن

 زوجي ىذك كاسمالاب عمسلا هخكسنف لقعلا ىف :احابم نبسلا

 اذه ناك امنا ىنعملا اذه ىف ليقاف هتحابا ىلا رخآ عمس هدري نا

 ناكف تيبسلا موي ىف لعلا بجوا لقعلا ناك ول متي نسايقلا

 نال الف ةحابالا امو بجاولا ىلذ يسن عمسلا نا /'2 لاقي

 تميس ون اد لطبي نان روحت هكا هلقجلا ل 0 ا
 ىلذكحو اعيمج امهل وا ةهبلتكاي عفنل وأ هندب ةحارل امأ ةريغو

 ىندبل ةحار ؛نتبسلا هل لاقف هلقع ىف ارئاج ناك اب عمسلا ءاج

 هلعج هنا ىلعو ايش حسني مثو اباوثو اعفن كلذ ىف ة”بسكتلو

 مند ىف لطنتي ناب ميكح ماي نأ هلقع ىف رجعي نا .اديوم
 نوكت نا زاج امك لق عباسلاو ارانيد موي لكل هيطعيف هنيعب

 ريع هعيش نكمل نأ راك يطاطا يل ا ا

 ىلع ميعاربا ةعيرش اهلنلجو ىسوم ةعيرش انيظن اذاو ىسوم ةعيرش

 ىلع تتدح تداول 'نيبسلاو ريطفلا ىسوم كيز اًيناو ةقيفحل

 هل ماقتسا اذاف امثاد "اممص هرذني موب ىف صلختيب نمك هموف

 ةدايزلا تمناك ناف هبر هل هبصني نا ماقتسا مسفن ءاقلث نم اذه
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 1) مس. ضيوعتلاب. 2) 26 204. الو. 3) 21 ةفرتو. 4) ال
 تيبسا ه6 ةخحارالل 5) د2. بسكتلاو ه6 طمدت122. 6) ارذخن.



 اريك

 يسني نا نم عوش لكل كب نكي ل خسنيل عرش "اما ناك* ول
 لطاب اذهو هل ةياهن ال ام ىلا ثلاتلاب ىلاتلاو ىناثلاب لوالا 'دسنيف

 داضت ادبا ىناثلا عرشلا ىف ناكل ىذكعه اذه ناك ول كاذ عمو

 هذال هريغ *صضرغل نوكي ىناثلا عرشلا نا ىلذ سرشو ةضقانمو

 لوالل سان هذال صرغلا وه نوكيو عرش لك مكح ىذكمو عرس
 لوالل سان هنال * ضرغلا وح نوكي نا مسا لك مكح ىلذكمو

 لاوزو مهيلع عورشملا ةئاما ىلع ةسايق ىناثلاو قد هيف ليق وهو

 عفر نم كب (62) هل ىي رث توملا نا تيارف توملاب مهنع عرشلا

 اه ه ساق الكا ىقن, الوارما مهبلع عقي ال" نا قيل عقبعا غاضبا

 اضيا دسنلا نم كب نكي مل نان هنم كب ال ام ىلع كب كولو

 ىلع ةسايق كثلاتلاو عوش لكل خسنلا عم هتركذ ىلا كاضننلا داع

 0 رطتبو ١ مدس > يا فطُتو را + ىف ١ هيبشسيو | بي نيف لكيم نم

 ا نكح مث ا ”ناسنالا نال ةروزكلاب تايزط ة اهيا: !طظمو جخأ

 لكك نا ارج ام قالك تيسي اا الو دي لك - مضيت نأ :هتفاسط

 رصع لك ىف هب لعي نا ناسنالا نكميف عرشلاو ىلذ ميكشلل
 دحاو لك لعفي هنا ىعيو رصبي رقفيو ىنغي ام ىلع ةسايق عباولاو

 هذه نيب ام كعب تنيبتو هيف هلعفي نأ جلصالا تفقولا ىف امهنم

 عيمجو ةعاطلا ”ءارج نم اهلعج ىكق تاداعسلا عيمج نال ءايشالا

 ءازج هلعجتي ملف عوشلا اماو ىصاعملا ءازج نم هلعج دق باذعلا
 هدسفال :ملم ىلذ ىلا ولو ةيصعم ىلع الو ةعاط ىلع ال

 10 د. هد. 202 ضرغلا. 3) 1 ليف وو لوالا ضرغ. 4) 1

 سايق. 5) 11 اموب. 6) 15 نم. «) الآ هعاطا نم ه6 نم

 عاصع. 8) مم. هانت



 اله

 نا اًماو خسني نا زوجي ال كاذف كيوم هذا هب حصفي نا اما

 داكم ىف هكلخ ديس 100 دئاذق د ليقي هناك نامزلا ئترج هلعجج

 نوكي وا سن ءبلع عقب الف مك ىكقف 100)أ كلعبو زيك كك 100

 تارت يب ال رصم ىفف رص اذه اولعا ليقي هناك ناكمي انمضم

 اللعم وأ [49] خسنب سيلف رصم ريغ ىل هريغب رما ناو هحسني

 فقي نا لبقن ىرجج لينلا ءام .نال ١اذه 0 ليقي هناك ةلعب

 مم ىنلا ترسل وف مع نش مسنب

 نولوقي ديغب اورموي نا ىلا هب نولعي سانلا لازي الف انامز هل دج
 امأ ةفورعم نوكت ةلملا نال نامزلا ىئرج نالت ناك ول اضيا اذهو

 ىلاثلا رمالا تيقو ىلف سانلا كنع اماو اهتقيقح ىلعف هللا دنع

 يي 0

 تيارو امهبم ءىثت ىقبي المل 5 اراص امنا ل 2 4 مرسل نرد

 اهلك ناو ةايرظن اهنا معزي لاوقا 7 ىنعملا اذه ىف ميِسنلا ويبج نمل
 اهلوا لوقاو كيلا نم اهيلع ام تبثاو اهتبثا نا ىرذ «ةببقرولج

 5 ند َّ - 55 ١ . ١

 كلما . / جيحسعا 5 رخل ٍخ راج كيك لقب تومأو نوبل , نع خدابش

5 , 0 

 7 2 )اة أ كنيبنك حيحإ : تسنيو هككح عشب نأ زاج كتاذك ةذهكح

 اعمل 5 0 ل 1 0 1 58 2 7 50 1

 عرشلا نال يسنيل عوش امنا سيلو كصقلا ف ىتلا ةرخآلا هلا

 !1) 2+ !كليطي. 2) مت. دالصد نأ 600. 50853. 83) الآ زوجك

 4) 21 عرش ع6 هنمم7807. ل 2. )5  ال[ ءادصع 6) ال1 ذط 8

 ضردز.. ١ ) الآ عءرس مور دهنكحت (8) 1 مد: -19) 31500 راد
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 ]م

 اككح نىعاطملا هذه نم اميلس ضراعلا هدجو (61) ليصالا هذه

 انباث

 عبتا نا ىراف ريمالا هذه نممدق دق ناو

 اعماج القن ليئارسا ونب اولقن ليقاو دعصوم اذع نف عرشلا حسن
 نا اولقو سنت ال اهنا اهنع ءايبنالا مهل تلق ةيرونلا عئارش نا
 نتديبنت مث ليوات لكو مو لك هنع عفتري ميصف ليقب ىلذ انعمس

 ىف مالكلاب لاوقالا هذه

 عئارشلا نم اريثك نا الوا كلذ ىلع لحي ام ت>جوف بتلا
 د0 اسنياو طال ددط ايف يدكموب طانازلا >3: انبيف !كوتكم
 نال اضياو تكاد جنو از مثال مكاط (83, 4 57237) ةيروتلا

 !زمالا نا فلاخل لاق اذاف اهعئارشب ةما امنا ليئارسا ىنب* انتما

 د ب اك ماو فلابد قالو علا اتيان“ ميك
 هجر ” دامب 53 (31, 35/36 57257 هلوق كاذو 2 ضرالاو ءامسلا

 حرم رود خراج ربط حودوردت مدح مدرج حرو» درربط تدض
 دوارو ماورد حدصد دود معن رون مدسدات ” راو

 حاودج طد روج دو مورو صدور زييدو» ردت عد 5 مسد
 هد ل يح ع سم تسلا خا قل كيا
 ددد) (3, 2293 :د»اجرد) هليق كاذ هلبق #7798 ةتعبو ةمايقلا

 ارهدور» اداجرر ددصد وجررب صخنب درع ددرت ممو مدن
 _ مدرد مارب مرج حدو مور درع مرد مانؤدما 5م

 فيرط ىلع عرشلا يسن عفدل نوجنج انتما نم اههق تديارو
 لالخ 4 ىدحا نم هللا هعش اذا عرشلا ولخ ال نولوقيو موعلا

 1) طم هزت. 2) الك هدت. )3  22. ءاتقتط 21.



 لك

 هنوريب ام تيقو ىف الا هيهن الو مهناطلس رما نولبقي ال سانلا ناك

 ليبق مهنم عفترا مهنم باغ 'ىتم مهناذاب همالك نوعمسيو مهنويعب

 اذه منا ناسنالل للصح رث ةاككك اريح [ينجتلا 4 »ا

 نبا هنا ناسنالل لصحج مل لب *هذج تثرا اذه ناو* هيبا ىلم

 لازت ال سانلا روما تنناك مث هيبا نبا نوكي نأ *نع الصف هما
 تقو ىف مهسح هيلع عقو اهب الا ايقذصي ال ىتح كوكش ىف

 ىخلا نيلعاجتملا ليق نم بيرق بعهذلملا اذهو طقف هعوقو [78]

 خف ىداضصلا ربخلل أ بتللا نيلاق .ىقو ىلوالا ةلاقملا "ىف هانركذ

 ؟5دز) ١5 (2, 10 05*77 اهلوق كاذ انابغ كردملا ءىشلا ةكضك

 ىف فار ملو دعو اوزادركا صورو دقو اةرهجو مسدد وف
 ام داسف هيف عقي دق ربخل نا ليقف <85 ١0113253١ بخل باب

 كنعف "2803 72293253 لق ىلذلف دعتلا فيرط نم ىرخالاو

 ىف: اندجو :امييلع ربك نما كيك نيرطألا نيدف ىف انناهتتجلا

 او دارفلا نم الا نايفخف ناعقي ال دعتلاو ىطلا نا لقعلا

 8 ا 6 0 0 هل 2 ناف 0 1

 0س ع طر رست ميركل

 ىلع انئابأ ربخ ضرع اذاف هداسن بجوي ثلاث هجو الف نيذه

 1) 2[ ام ىبتف. 2) 11 ة26208., 122. 201212. 8) 13.

 4) 2[ ىلع. 5) 236 4 800. قرفتت“ -6) 25 نيب.



 رم

 ىف اهلوا لوصا ةثالثب طيح امنأف ترثك ناو ميق لك نم ءاملعلا

 امهترمت اهنو باقعو باوت 2لاو دحاو باب او ىهنو روما بيبنزرنلا

 نال كليف اييف دكسفا نمو ٍحجاف دالبلا ىف يحلصا ىم ربخ ةلاو

 نمك لوقا الثم 30 هذه عابتجاب الا نوكي ال ماتلا نالصتسالا

 لاق ناف مدلا ةبلغ هتلع ببس نا نيبتف مييحت ليلع ىلا لخد

 احالصتسا سيلو هكلصتسا كقف اباش برشت الو امحن لكات ال هل

 هحالصتسا ىف داز دكقف ماسبلا ىبيصي المثل لاقو هداز ناو 'اًمات

 ىلذ لعف اذاف انالف باصا امك هل ليقي ىتح 'امات دعب وه سيلو

 ليصا هلا هذه  بنللا تعيج ىلزذلف هحالصتس لمك دقنف

 لج ميكلل نال ليقا مت اهتزتلل اهنم ءىش تابثتا نود رصتخاو

 نامزلا لوط ىلع يان همالعا رابخاو هعئارش نا هملع ىم ٌرعو

 ليقعلا ىف لعج نيلوالل نكع امك نيرخآلل حصتل نيلقان ىلا

 5 ملصتل هيلا نوكسلل الح سوفنلا ىفو ىداصلا ربخل لوبقل اناكم

 نا الول ربخل ذك نم تايثرج ركذا نأ ىاو ةابخاو هبتك هب
 ناسدالا نكبر اكمع ابخ ءايزحلا قرنا. ىلا نكنش- نيمفتتعلا

 ”ةخينالغلا ةراكتلا الص ىم هب رشبي امم هوجري نا هليبس ام وجرب

 ةعوضوم هتجاحو ناسنالا ةوق ذأ 4ةينالفلا ةعانصلا ىف عفنلاو*

 داسف نم ههنم رذحكي ام فاخإ ةاضيا نكي لو بسكتلا ىلع

 جوي * دلل ام ئنالفلا لعلا نم عنللب ءادنلا نمو ىئنالغلا فيرطلا
 جدت ربخ ايندلا ىف ؟عضوي مف ولو 0 هنلع ١7 تداشف, كفكو

 1) صدم ممدصتست., 111 ءنصت 2116. 2) 1 مصتل. 3) 11 132

 4) رت, هنتي 5) ةككتس 202:8. زا. 6): 11. هان2628622: هيلغيتا 5

 فاخو وجيري , د2. كسفن نأ فاخاو يرخكي. 8) دم. 66 21 عضيب



 أه

 هلوقك رداقلا ميكلل ويزعلا لعف وم لب فطلت الو ةليح هيف نكح .

 اني نا 1 ل ك0 ا 186, 4 انس

 ةاش عشب ان هبا عج ان ف تب ا ىلا لف

 مد 00 نا عر 0 0 قو ”اييدرفا كل ١ نك ال ل

 ىف الا اهتيدات مورشم سيلو امئاد 0مدور» ادد رب ددد ددربك

 نأ ناكمأ نم 737 بره امناو )3 722 “3577 رشي اهضعب

 دعاوتو دكهت لاو راذنا ىوالا نا هل عقو هنال ةيناث هب ثعبي

 9 هيك 00 - 0 6 5-5 دلبلا 0 0 بذللا

 مهدد مر روطد + مرج 4 9 مل70 هرق رخآ ىف صف اذهو

 و مودودرم مددج مددح رد ار :صددب طرب مرد كرر
 'امثاو ةيناث ىب ثعاب ىنا هبر هل لقي ل ذأ لانج هيلع نكي

 (60) هدرف نوكي ال وا نوكي هلعل ام عفدتساف هلابب رطخ ءىتش كاذ

 هنيكح مهثو هلسراو هأبن ىتح ةروض صضاخل .كلبلا ىلا ائنَبر

 ةلمج :[77] نم انل رصتخا هنا ليقاو ةسلقملا بتللا لاح نيبا مث

 ه ىف اهنيض هتعاطل :اهب حلصنن ارابخا ىضاملا نامزلا ىف ناك ءام

 اعفن .ىلذ راصف اهنع ئزاجج امب اهعبتاو هعئارش اهيلا مضو هباننك

 1) دص ال. 2) امم :ةذلجلا7 83) دس. هده. 4 35 هدم:
 5) ا[ ذص سقتنع. درلأ.



 مو

 هنإبآ ىف ىسوم ةركسلا لبق فيك لئاس لاس نافذ هلثم نبيبنلا

 ركذت لو رخالا هلاو اصعلا بلق رشع اهعنص ىتلا ثايآلا نا انلق

 هل جتلباقم ةيروتلا ركذت مث اضيا ةلاو 3 ىف الا كلبا هنا ةيروننلا

 خلعفو هلعف نيب فل اضل ىلذ تركذ امناو مهنيبو هنيب ىواسنل

 ” مان دت»ند ارماظ ايش عنص ىسوم ناب تحصف اهنا ىلذو

 ةليخل تريظ هنع فشك اذا اتسم ايفخ ايش اوعنص ءالوا ناو
 ممدفدكس زد [76] "تزن" (8, 3 صاطاط) [3لا ىفإ هلوقك

 روتسملاو ئىفخملا ءىشلا ضخ ةغللا ف ةظفللا هذمو م”5105د

 مطرود مجط مد مص (91, 10 1 58ج هلوقك فيغفلم او

 حدجرور حدصرج د طرب نكد عنود هدو قور م مرو
 تاجرمدب (9, 5, 11 ةيوصؤو) هصددسد اذذؤ أو فر 18, 1

 دحر ند رد طرب رددح مقر وو د دوو ردزو سرب تربط

 حر” ايلوقب ةيروتلا نيحسف ايلف د10 945 5371 (15, 1

 انسح العف ١7 لعف ليقت وأ ةتيطخ )01722 لقو اباوص امالك

 نيلوقلا نيب ةقزفتلا لصقت اما ىتاف اكبق العف )19137 لغفو

 نع هب ىنغتسان لصالا اذه تعضو كق ثذأو خيوستلا ال نيلعفلاو

 ا ويسيلا دبل رجلا :ة اناقتك نإ عملا قاافيك  لطيخامت
 هنم رفنتو ايش ءاملا ضعب ىف نوقلي فيكو غابصاب هوويغيف
 ةميظعلا ماجالا ىف اهلثم نكمي ال تايئرج هذه نا الا حدافضل

 40 ةفاسم 0 0 0 ءام 3 ىسوم هءلاعن ىذلا اماف

 1 طوبرم ا.



 زر

 ٠ دود ترسأ هذ نور 4 ط"ومومر لدلك دلاعتا رئاتسل ف يول

 رررد» ربط حوحا 4, 12 تالثزو) لاقو هزاطوبج تهز

 ناك .ليسولا نأ ىلع كيفقوو 010007 يجر + مددهصد

 نا لبق نم هللا ىنع نم هوه هعمسي ىنذلا مالللا نا هل حصي

 ىدتبت ام ةمالع هل رهظي نا ىلذو هموق دنع هير ىلا هبسني

 اماو ران دوبع اما ىهف هتاضقنا دنع ىضقنتو مالللا ءادتبا عم

 اهدهاش !اذاف ةقراعتملا تارينملا ريغ ىم رهاب رون اًماو مممغ دوع

 موقلا هدهاش اهبرو هللا دنغ نم مالللا نا ؛نقيا كاذك ْئنلا

 ىحولا عضوم ىلا ريصيل مهقرف وه اذا ىسوم موق ناك امك اضيا
 ىلا مهنويعو *ميغ لك نم ىقن وه اذاف ول ىلا نورظنيف نوموقي

 (33, 8 2720 هلوقكو مهيلا عجري "مت عفتريو بطاخب ”ميقيف

 مرق تدرج دكا هزي د د١ اجدربرم طوع مورو ميعند مت

 انلمات» نك نيقّكص اولق ةلاسلا ئتاو: مهيلا كاع اذاف+5 زا

 هتبل ناكو ىتانارم دنع مامغلا دوعع دوروو ىلوصو لبق وللا ءاقن-

 ضعب تدجوو معن انل هتلق ىنلا مالكلا اذه عمست ام رادقمب

 |21 دعب هيلا ىحوي ناك هنا هبخ ىف رشي ل نمم ءايبنالا
 نال كاذك هيلا. ئحوي ناك دنا رخآ تانك ى هلاح نم (نيبك

 (99, 6/7 2"5ض) عيجلا نع لقو مترج تشرد عم لخدا اردت

 حجحاو»# ددجت ررزر هروزرد - يودون ددددد ردد تقر
 نم ريتك ىا يلا الخ دمرت ف كاد لسبب

 1) 11 111 ههصزتع.# )2  د0 هده. 3) 11 ناك دنا. 4) 25 0

 ىش ال. 5) مص. تهدر 6 ميغلا نم 6) دس. لوني. 87) اك ىلا
 نأ. 8) الك هرصص 9) ه هملنءو الك نصه ةه05 هموم.
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 مهعبط نم ةمصعلا ىلث نا سانلا ْئظيف مهنابآ ىف كشلا عقي

 مهل نمضي رث اضيا ىلذكو تابآلا اضيا تزاج مهل تزاج امكو

 لل نم لجأ لوا فيذل هلو ريثلا لاما الو المثاتلا“ ندبلا لكك

 نأ نكما' هذه لعف ول هذال لتقب وا عامماب وا برضب مهل 'رلظ

 لح نح اهب اوجرخ ههتينب .ىف ةةيصاخ ىلا كلذ سانلا بسني

 بجو ىلذك لال هذهب مهجورخ بجو امك نولوقيو سانلا رئاس

 | ازل انك وك ميسو لودافا نع رجخن ام ىلخ اورخقني' نأ
 مرادقاب مهتلمج نع مهجرخاو سانلا رئاس لثم مهلاوحا عيمج ىف

 هدلاس
 نوملعي الو امئاد تارجخلاب نونأي مهلعبج رل اضيا كلذلو لوقاو
 اذه بجوت ةيصاخ مهيف نا سانلا مارع نظي الثل امئاد بيغلا

 نوملعيو تاثوالا نم تنقو ىف ىلذ نيلعفي مهلعج امئاو (686)

 فلاخل ةهج نم مهينإب هنا ىلذب نيبتيف ىايحالا نم انيح ىلذ

 ىلا ىلطد ىذلاو سكقتو ميكمل ناكجسف مهسفنا ءاقلت نم سيلو

 ام ىلع 35تركتا مجراكفاذ اميق تيار ىنأ انهه نيكنلا هذه تابثا

 2 هلبتاو هنمالع جمدصنل سانلا عبمج ةهنع رجب ام ىلع

 سانلا رئاسك ىتلا“ توت“ وا تركنا لق ضعبف رومالا هذه ابعر

 لسنيو عماجاي نأ ركنا ضعبو شطعيو عوجكي نا ركنا ضعبو

 ىفخ نا ركنا ضعبو ىذعتلاو ملظلا هيلع ىرجاي نا ركنا ضعبو

 انالطبو اناردع دوكح ام عيمج تدجوف تادوجوملا نم ءىت هيلغ

 هلسر رما ىف قلاخل ؛هعنص اميف غيل نا ىل مص لب املظو

 1) دص, ءاتطت 22616. )2  د0. عيتتو. 2 3) دل. 8ت7»دو# ةمصحقدا# د

 ال[ مهدصدخف»#, 600. مما#ب >>ةوو ح ممصتتوا“. )4  1[ دلعف.



 أ

 ىو دابعلا نم هب نمآ نف تازازت اريد ديك ماددزد مدمصد
 حرر دزدزراو مدعو تزناا (4, 30 ص12١ لق امك نولضافلا قف

 تسلع ام ىلعو نولاضلا مهف ىدصيو هب نيوي مث نمو حزنت عادنا

 جاتحاو حاحاجومد انطوت بط د 78, .اطدضر عبق ليف نير
 بلقيب ال عمو لج فلاخل ناوهو فئاقلمل هب طيحا الوق انعام لوقا نأ

 ايقدصيل كلذ ببسو اهبلقيس ههنا ىلع ميقلا هبني ىتح انيع
 15 0 و ل م يع

 ىلا داع اذا انم دحاولا ناكو قئاقل انيلع تدسف ىلذ اندقتعا

 امهتاو امهنايعا بلقا دق ميكل نوكي نا نمإي رن هلهاو هلزنم

 هيلع مكح وأ ةداهشب ناسنا ىلع. ىهش اذا ىلذكو هكرت ام ريغ

 اهييغي ال اهلاح ىلع تادوجوملا نا دكقتعن نأ بج نللو مكك

 2 سيلو ليقا مث اهيلع هيبنت لعب الا (68 +) اهبر

 نودركي 3 نانلا نا لجلا ىم ةكتالم 'نيانلا 31 لشرلا نيك

 تايآب جونا اذاف هنع نوزجي ام الو مهنكج ةاميف ةكتالملا ةبق رادقم

 عصي الف ميعبط ىنكم ةكئاللا عيمج نأ نونظي سانلل تارجتم

 اسانا اوناك اذا لسولا نلتو فلا كنغ نم ةمالعلا ىلت نأ مهل

 لعف نم الا وه سيل امو هنع وجكن ام 4نيعناص عاندجوو انلتم

 نيب ىواس ةّلعلا هذهل نأ ليقاو هلوقب ةلاسلا مهل نكع قلاش

 امك ءالواه نا سانلا نظي الثل توملاب سانلا رئاس نيبو لسولا

 تارجملا اولعفي نا ىنكما كاذك مهفالخ ادبا اوشيعي نا ىكما

 الثل ييوزتلاو برشلاو لكالا نع مهمصعي مث اضيا ىلذلو مهفالخ

 1) 1. ىنحص الو. 2) 25 هناي. 3) م. 200. ال. 4) 2[ نوعنصيب.
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 ا.

 اول انك ذا لسرلا :لاسر ىلا انررطضا اهلاثماو اعاتددع 'ىتلا رومالا
 رو رز 9 و 3 0

 مث ع ىذن 5: ىلع 1 2 مو انيع ..فالزخا انثارا ىلا اه 6 أ مم 0

 3 نحل فيك اهننتعد لق نذاف انحش ام ىلع تايعميبلا عضول

 تقع فيك حرشب ىلذ عبتا نا ىغبنيف لسولا هتعب ىلا ةجانل
 مهنئاطب نيبلاع سانلا ن هاك امل ليقاو س انلا رئاس ىنع خلاس )أ مهل

 نورجكي لب نايعلا بلق الو عئابطلا ريق مينك#ه ال مهنا مهنردقمو

 ةفلتخملا .عئابطلا رهق نا مهقلاخ نم لاعفا هذه نال ىلذ ىع

 دراص ىتح اهدارفنا نويبع ريغو رئانتلا ايناش امناو ةعيتج# اهقلخ ْ 5 1 0 ت11 لل ا 4 ا | دق تت

 ىهوس رخآ ءىث رهظي امناو ةضحم نيع اهنم رهظت ال اهعامتجاب

 نم ىقلذ هبشا ام وأ تابن اماو ناسنا اما ىنعا ةصلاخل نوييعلا

 ىلف فلاخل لعف ةمالغ دنع هذه نيكت نا: بجو ماسجالا

 هذه نم ةمالع هيطعي نا هليبس لعج هنتلاسل فلاخل هرانخا لوس

 نإ ةدالا سيحو. ىركخ نأ رابلا عمك عقاجظا دهق اما يلج

 امك انيع بلق وا ىلذ هبشا امو ديس نع ىلفلا فاقيا» ىجح

 عخد اذاف ءام مدلاو امد ءاملاو اناوبح دامو ادامج خانيللل بيعي

 ةولضفي نا سانلا نم انأر نم ىلع بجو هذه نم ةمالع هيلا

 هنا الا هتمالع هيلا عفدي رن ميكلل نال مهل لوقي اميف هيقلصيو
 بنالا صوصن ىف وهف لوقعلا ىف 4هنأ ىلع فصولا اذهو هدنع ةقث
 تعفد ىتلا تارجتملا تايآلاو 121737 5272 ربخ نم نتسملع ام ىلع

 نصت قب حو نم يب ام ىلعو انهاه احكذ نود و دقتخا ام ذائبملا

 (7, 19 5>80>) هموقل لق امكو اهريسفتو نيغو طاصام ”اجزجل هد

 1) 15 طه8ق؟. 2) ©. تاكل. 3) 2[ رهنلا 4) طق هد.
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 !ادح ركشلا ىلذل دك رثو هتعن ىلع ركشب هلل مكح لقعلا نا

 كلابقتساو ةصاخ الاحو اصاخ ةامالكو اناقوا هل تلعجو ةولص

 فيك 3 ام هيف سيلو ءانزلا ركنا لقعلا نا ىلذ ىمو اصاخ

 مدالللاب كلذ نوكي لح ةهل ةنصح ريصت ىنتح لجلال تارملا ىصخ#

 نمو نيدعاشو باتكو رهمب لسرلا تءاجغ همسي اهماسيا وأ اهيلع

 ناسنالل لالا لصع فيك هيف سيلو قرسلا ركني لقعلا نأ ىلذ

 ةراكلا فيرط ىلع وا ةعانصلا قيرط ىلع له اكلم هل ريصي ىتح

 ركلاو ربلا ىبيص ,لثم تاحابملا لبق نم وأ ةقرولا" ةهج ىمأ وا

 ليغلاب وأ عانم ا ضيفي وأ عار ددنلا 583( بجو نمتلا عفدب 5-6

 ضيرع ليوط :ناف كوكشلا نم بابلا اذه ىف

 ميوقت ىلذ نمو عطق بفصنع هنما نان أ 0 لسرلا تءاغض

 نيك .نشملو ا ديداكحلا# واتح. لك" قموا نإ ىري لقعلا نان ذا

 برضلاب وأ هعم منشلاب وأ طقف خيبوتلاب ىلذ له اذح ههيبقتل

 هل وأ خيبوتتاو متشلا ىلذكو هرادقم مكف برضلاب ناك ناف اضيا

 ةاهضعب ما ةدحاو ىنج نم لك ةبيقع لهو لتقلاب الا عنقي

 9 نترك شأو هنيعب ميوقنب بانج لك لسرلا تعءادذ اضعب فلاخي

 هذهلف عارد مارغا اهضعبل تلعجو لاوحا ىف ضعب عم اهضعب

 1) طع 527. 2) 2. ©08]02. 11. 3) 122. 65 لل 201

 4) سس. هرس. 5) 2[ نيدعاشب. 6) 25 كودمد. 7) دس. ه6 ا[
 8) طق. 022. 9) 22. تيكرش ال



 ام

 ةرورضلا ناف ةئبالاو ننخالاو مالا اماو انمدق ام ىلعف شاله حرم

 اضياو نهنانازم ىف عمطي نهجوزت قالطاف ىبعم ةولخل ىلا عفحت

 ١ ضفرلا عقي الئلو اهبرقا نم ةليمإل ةروصلا ىلع ةنتفلا عقت المل

 عفانم نمو اهيف اوبغي مث اهءابرقا نا ىأر اذا ةكبقلا ةروصلل

 ةولصلا هدنع ززعتلو 2721 77302 ناسنالا لّلذتيل ةراهطلاو 28داحلا

 ةذم هنم هعانتما لعب سدقلا هدنع ززعيلو ةلم اهعطق كعب

 هذع هرثكا عبنت اذا لثملا اذه ىلعو :ىبقتلا ىف هلاب عمجلو

 بيبستلا عفانمو ليلعتلا بعش نم اهل دجوي تايعمسلا عئارشلا

 نيقطانلا ةدقحلي ام لك نم ىلعا هملعو ىرابلا ةيكحو ريتك ءىش
 ودك ردود زد زمطناو 502 7233 ١5 (55, 9 7" لاق امك

 اهو عئارشلا ىهمسق ىف ةلمجل هذه نلق دفق نفن 7

 ىنال ءايبناو لسر ىلا ةجاممل ام نيبا نا ىغبنيف ةيعمسلاو ةيلقعلا

 مهلوقعو لسر ىلا ةجاح سانلاب سيل نولوقي اموق ناب نيعم»
 رابع ىلا تعجرف جيبقلاو نسل نم اهيف امب اودتيي نا مهيفكت
 ملعالا فلاخل ناكك اولق امك ناك ول رمألا نا هب تظنف قمل

 تلمات مث هل ىنعم ال ام لعفي ال نا لسب ثععبي نكي مو هب

 لجا نم ال ةسام ةجاح لسلا ىلا فلكل :ةجاح .تدجوف ورظنلا

 ةيلقعلا عئارشلا لجا ىم لب اهيا موفرعيل طقف ايعمسلا عئارشلا

 ىلذ نف اهيلع سانلا نوفقوي لسبب الا متي ال اهب لعلا :نال

 2 م تدرينمس (2) 06 خحنتمف نيم 1676621186 6858:

 ا[ مد» ناسنالا للذيل ه4 ذمث0م مموعتسأ 7و8 مد) ح هبو هنم 2

 83) دص. ”ماصو»# 21 اقتل. 4) م. ىم ريتك ه6 هل. 5) 21 دوقحالي.

 6) ممل +



 أب

 ذّدلي امم هلكاف مسلا نم ءىش 1هيف عقو لسعك دخاو صخشل

 ىناثلا مسقلا نا لوقا مث اعم الج ةيكح نوكي نا مهمزايف لئاقيو
 ىهنلاو هضعبب رمالاب ةعيرشلا تءاج كقو لقعلا ىف حابم وه ىنذلا

 نيب نم موي ليضفتك ىلذ هلاك احابم قابلا كرتو هضعب نع

 مامالاو ىئنلاك سانلا نيب نم ناسنا ليضفتو دايعالاو :تبسلاك مايا

 صاخ#الا ضعب نايشغ ةيناجصو معاطملا ضعب لكا ىم عانتمالاو

 ليصالا هذهف ةساجنلا فيرط ىلع تداولا ضعب بقعب لازتنعالاو

 اهناختا ىف ىربللا ةلعلا نا ىلعو اهيلا مضنا امو اهنم عرفت امو

 ةعئان ةيثرج اللع اهتكاأل ىجا ىتاف ةعفنملا ىلا انضيرعتو .انبر رمأ

 ىلذ ىيف ىلاعتو.كرابت هتيكحو اهعم ليقاو اهضعب تبتا نأ ىراف
 3 هيف لاعالا كرتب نامزلا (52) ضعب ليضفت عفانم ىمف

 حو, :دلعلا 1م هظحت طيف لابيلا مق .ىللا ظرقك | ىم' ىحلرا كلنا

 مهعامتجاب ةاضعب مهضعب ءاقلل .سانلا غرفتيو ةولضلا ىف نال 0
 اذه ىرج امو اهيف اودانيو مهنيد نم اروما هيف ةاوكاذتيف

 دكوالاب ملعلا هنم لبقيل صاخ ناسنا ليضفت عفانم ىمو ىجنا

 ىنعيلو هنبترم لثم ابلانيل يالصلا ىف سانلا بكَتلو هب عفشتسيلو

 نمو وكننلا اذه احن امو لها ىلذل نا سانلا لالصتساب وه

 نازوجج ال نا قلاب هبشي الثل ناويلمل ضعب لكا ميركت عفانم

 ايش ناسنالا دبعي التلو هسجني نا الو ههبشي ام لكا فلطي

 لعج ام الوع الكام ةل*لعج ان ىبعي نا روك سيك ناك

 اما ءاسنلا ضعب نايشغ ةبتاجم عفانم نمو اسكانم هدنع

 1) د. ىش». 2) طق. ظمانل. 3) 0000. 1:



 اا

 نادجولا دنع 'ثرو:ءامكر هقزر. اما بالا. هقروبو: ,كبر .ام .ءازج : نبنيف
 نينْل نم هل هدجج ام ىضقيف لاخو مع نم هئايرقا رئاس ملعيلو
 قرس ىلع سانلا ضعب ليكتا يبا نأ هنال قرسلا رظح يل نمو

 لدتا لكتا.:اذا لب. لاما اربسكي مو .اًيندلا اوعي رو نضعب .لام
 ءىتت نجوي .ال ذا كالمالا“' نالطبب اضيا سلا لطب اذه ىلع
 بذلتا كرتو ىدصلا لوق اهلئاوا. نم لب ةيكلمل نمو ةنب قسي

 بذللاو هلاح ىلعو وه تيك ءيشلا جاع ليقلا وه ىدصلا نال

 تعقو اذا هلاح ىلع الو وه تيك ال ءىشلا ىلع ليقلا وه
 اهريغ ةئيهب 'سفنلا منع كقطنو ام ةتيهب هتدجوف هيلع ةسانل

 مث ركن !امهعنامت نم ترعشو اذاضتو سفنلا ىف نالوقلا لباقت
 تاركنملا نم لوصالا هلا هذه نا ىظي نم سانلا . نم تنيارو ليقا

 هذذل ام هدنع ىسللو ةمغأو هملآ ام هدنع ركنملا امتاو كنب سيل

 لحعلا باب ىف هلا ةلاقملا ىف عساو نر مالللا اذه ىلع ىو هنكسو
 عيمج كرت ىف اذه ةناَظ نا ليقاو. افرط انهاه هنم ركذا هنلآ

 ةطقاس هتتوومو لهاج وهف ىلذ كرت نمو انفاه هب تاياجتحا ام

 م
 ةمرح او لام ا ذفخاو ليتقملا وو لتاقلا نّدلي امم ودعلا

 لنتق نأ لمقا عنامتلا ضقانتلا ههزلا ىتح عنقا هلا كلذ

 بج ناظلا اذه .نط.. ىلعف هن ”نوخاملا مويو .نخآلا“ نذلي .امم

 نذلي هنال ةكح اعم الهجن :يحخ ىيذه نم لعف لك نوكي نأ

 ضفقانتلا اذه يلع عينيج دق لب لطاب وهف عنامتلاو داضتلا ىلا

 : 1 ١ 1) 11 امهعنامخ. 2) مم. هت. 3) دت. 1#. )4  000. ممدطأتلب



 اأن

 مسقلا ىلا فاضنيو صخب لكو ىلذ لثقام امو ةيندلا فاصوالاب فصوي

 لنق ةيبناجو فاصنالاو لدعلاو ىدصلاو قل لاعتسا تللاثلا

 : بح ناو ةبراوملاو ةلئتاخملاو !ذقرسلاو ءانزلا ميرتكتو نيفانل

 باوبالا هذه عم .ىرطني ام لكو هشننل *ٌبَحي انك هيخال نّولا
 هناسحتسا انلوقع ىف سرغ* هب رومام هذه نم ئف لكو صنب ّلكو

 لاق ايك هحابقتسا انلوقع ىف سرغ :هنع ىهن اهنم نف ّلكو

 ذم مو مروع مق مر ؟ طور لفمعلا هت نا يشل

 لقعلا ىضقي ال روما ىلاثلا مسقلاو - رصد موون مدردازم)

 ايهنو ارما اهيلع انبر انداز اهنيعل اهحابقتساب الو اهنيعل اهناسكتساب
 زث8)١ " (42, 21 75751ث“ لاق امك اهب انثداعسو انعارج ,تكيل

 انننح ,اهنم دي ريالا رصف كرو جدورما طددوم هدد روك
 لال ىف تقحنو ىلذب كّبعتلا عضومل اكبق اهنم هنع ىهنملاو (51)

 دنع اهل نوكي نا نم كب الف ىلذ عمو لوالا مسقلاب ؛ ىنلاثلا

 ناك اهنا لورتعملا تيرا قب ريشا لايلعو ةيدوسا تايم الا
 ىغبنيو ليقعملا فيرط نم ريبك ليلعتو ةميظع عفانم لوالا مسقللا

 نفح ةيكلل ىم لوقاو الوا ةيلقعلا عئارشلا ىلع 'مالللا مّجْقا. نا

 هيفف اضعب هضعب ىنقيف ىلذ ابي المل نيقطانلا :نيب ءامدلا

 ميكلل هب ىصق ئذلا ىنعملا نالطب رثالا نم نيسج ام دعب

 ةيكلل نمو هيف هلعتساو هل وهقلخ ناك ىنخلا ىع لئقلا 93

 هبا ؟دحاو لك فرعي الف مئاهبلك نوقطانلا ريصي المل ءانزلا م

 1) ط2 كمدصؤا#» 2) دس تدر0٠ 3) طقم هدن0. )4  11 ةةصتسا

 5) الآ[ هن. طمع ؟6ةزئطاتتتت 111238 ءاتا2 311. م266606241. 6) 11

 مهذمر



 الزر

 ناك املف ةنافاكملا ىع 1اينغ ناك نا ركشب اماو هيلا 1اجانخ ناك

 زعو لج فلاخل هلهجب نا رجج م تايلكلا لقعلا تابجاو نم اذه

 ٍجقلخ امل هركشو هل دبعتلاب هيقولخم رماب نا بجو لب هسفن رما ىف

 بجهوف هيلع ءارتقالاو همنش مجبي ال ميكأمل نا اضيا بجوي لقعلاو

 هب كلبقتسي نا هدابع ىللع ىلنذ فلاخأ رظحع نا اصضيا

 ىلع مهضعب ىتعتي نا نيقولخملا عني نا اضيا بجوي لقعلاو

 ميكشل هحكبي الا اضيا بجوف ىذعتلا بورض عيمج ىلع ضعب
 هيطعيو ام ءىت ىف الماع ميكلل لعتسي نا اضيا زوجج لقعلاو ىلذ

 عفني امم ىلذ ناك نا ةصاخ عفنلا ىلا هضيرعت هجول هنرجا هيلع

 اهتلمج تراص نونف هلا هذه انعيج اذاف لهتسملا رضي الو لماعلا

 هب ةفرعملا ىلا انمزلا هتا ىلذو انبر اهب ايما ىتلا عئارشلا هه

 حصر (28, 9 1 ة“-) ئلولا لاق امك هل صالخالاو هتدابعو

 سددد) ماو داود دمددرتو تهدم دارج مرعب ررد دذ مداوع
 رن هنا ىلعو متشلا نم مبقلاب ةلابقتسا نع اناهن مت مالك

 م>00) هلوقك :دحبي نا ةمكلل ناش نم سيل هنا الا دضي

 :مبي رو >0 مصرا ؟ماورع اجرح هد ندب ندع 04, 15

 (513. 19, 11) لاق .امك ©ل ملظلاو ضعب ىلع ىكعتلا انضعب

 هذهف صورتو عدم تدوم عمل تمدح ماج ددررد مذ
 مضنيف عئارشلا ىهسق نم لوالا مسقلا اهيلا مضنا امو ك نونف هلا

 ىلذ هبشا امو هيدي نيب مايقلاو هتدابعو هل لّذذتلا اهنم لوالا ىلا

 الو ابنك همساب فلك الو هب كرشي آلا ىاثلا ىلا مضنيو صنب ّلكو

 1) 22. طمد0., 11 اينغتسم. 2) 22. 21303860 3) 22. هأ الط



 الو

 وهف لوقيو هيف ركفتي لقعلا علاطي ام 1لوا لوقلا اذهف هنع ماهنو
 ةمثادلا ةداعسلا مدعسيو ةماتلا ةعنلا قيلع معني نا ىلع ارداق ناك

 بابلا ىلذ ىف هلضف نأ ىري لب متاهني الو مامإب نا ريغ نم

 اذه حاضيإأ 0 ليقان ةفلللا رومأ نم نع طقسبي ال هل حلصاأ

 امب هلامتعا ةمئادلا ةعنلا ىلا هلاصيا ببس لعجج نا لب ى
 لاني نم نوكي ناب :ىضعي :لقعلا َن 1١١ لد لضفالا وه هب رص

 رن نم ريل نم هلاني ام فاعضا هل هب لعتسا لع ىلع امريخ
 (50) امهنيب ةيوستلا لقعلا ري هرثو هيلع لصفت ايناو ايش لعي
 انعفن نوكيل رفوالا مسقلا ىلا انقلاخ انب لام ىذكع رمالا ناك اًملف

 1*7 لاق امكو لع :2 نوكي ىنلا عفن فاعضا ءارشل ىلع

 مروجو مزور درك محدد مردحد مجرب 5 صرت ممر 0

 روح ودطرودوو ودرب تدور

 ىلع زعو لج انبر انفرع اكتتفم ليقف ردصلا اذه تممّدق كق ذاو

 انيلع اهعرش عئارش هيف هب هنيدن انيد انيلع هل نا هئايبنا ليق
 (26, 16 53-) هلوق .كاذ نيضلخ# اهب لعتو اهظفح نأ بج

 صرح ماوروج مموج صرع مزوررأط تورم تمور * سيح مجم

 ندد مدد 525 ادد مدرب مور مجول ماجد

 اهانظفحف تارجكملا تابالاو نيهاربلا عدارشلا ىلن ىلع هلسر انل ماقاو

 الو انيلع عرشت نأ بجوي رظنلا اندجو مت انتقو نم اهب انلعو

 0 ىنعملا اذهل رظنلا هبجوي امم رشا نأ ىغبنيف انلاها غوسي

 1( الآ: هدصت ةعازع..-' 2) 01سبلو. - 3)' 21 200. لع (ل2)
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 الزر

 0 4 رجلا اظافلا 8 ىف "ىلا اوك :لجا» هيه ناك مستعمل

 مدمعورط دد» ميم اضياو دصادؤرو دددد دمر ميسم ميححد

 رص دعوا دددا) صادر ةد١55١ )تزن بيرت امتاو اطاددد

 ام هللا كدشرا عفتق اضعب اهضعب فاصوال نيسانف

 ىلع عطقلا 'ىلا ردابت الف كركف يف هلّضحو ىسفن ىف هعوأو هانتبثا

 امك ابيرقتو ازاجمه ظفللا لعجاو ةمّدقملا ليصالا ىلع عطقا لب ةظفل
 ةانحرش

 هللا ليتك ةئيناثلا ةلاقملا تلمك

 ىبهنلاو رمالا ىف

 محص امل زعو لج فلاخل نا اهل اردص همدقا نأ ىغبني ىنذلا

 الضفو هنم ادوج ءايشالل هعانخا ناك ءىت هعم نكي م ىلزا هنا

 ا اضالا فلاخ هلع ىف قوالا ةلاقملا وخلا: قا اركذ ام. لع

 30مم: بانل لن انك "جيجي دابج هنأ اضيا بنذلا ىف دجوي

 هناسحا ه لجان "زرت 5د طر روصحر طدط 5 دحان نيقرو

 ا رام دعب هل هداججا ىنعا نوللا مءاطعأ 4 قلخأ .ىا

 هددأؤل مند مدد اجد م43, + مزتوا) مضاوخل لق ام

 ىلاو ةماتلا ةداعسلا ىلا هب نولصي كاببس ماطعا مث "مد

 اص مدرب هرررددرخ- 06, 11 خنودرك) لق ايك ةلماكا ةينلا

 هب مثرمأ ام ىلذو مال 5زد5 صاطزنت رادو مري طاطان زد

 1 رك 21م6 مع ا 27: هل انمكق. 83) ه0. ماوصرر ح درربو 1

 4) رص. مدجدو»ج. هةر اسم, ءأ الك ممتع



 الزاب

 لق امك ملظي الو روجب ال هتاو مد» مدور مهدد ردد ماج
 آلا هدابعب عنصي ال هنأو 525 56د دئالطص 2, 4 5535)

 ال هتاو< ل داو « تان من45, 9 م9درط) لق امك مهل ملضألا
 درو ربط ٠ هرج د مرام :دععطض) لق ابك ا

 -صوداورد (14هق, 18 6:رح)' لق . امك فيا الو "لوري أل هكلم ناو

 105, ١ 19) 35 "امك دل كرمه ال قفان هرمأ نأاو 22م7 جد مداد

 ناو تورد طدد دهدداكرمر ديد ردك مضسد » طنق
 (138, 5) لق امك ةليلخل ىسقل ةفاضوات مبطي نأ تجلوكا

 ندصي اما ميفج نارا" ةرؤؤ 5055 5 ا

 لك نم عفراو لجاو ىلعا وهف نوكسملا هب نوجسيو نوفصاولا
 جزر حروددطا تدددد مازن 157307 8, 5 0>370) لق امك ىلذ
 [2 نم] بنذلا نم عضاوم ىف دجت ىنذلا اذهو م ادد

 ىلا بوسنم وه امناو هيلا *ايهسنم سي هناك ديجمتلاو مججبستلا

 هرقر طاماوال 5 دددد تردد 8, 19 ارد 0) هلرقك هدفصو
 هفضو فصول انايحا هدجتا لق لب ١١8 75527 (68, 5 حااودرر

 55115 9,12(0) لوقو 113 5953 010. 42, 18) هلوقك

 نا ةةفصو--فصو كصوت . هناك فوت ءانآلا لبق 3 لب

 اذه نأ ىلذ عيمج ىف ليفاذ ؟طدداود دادد قرن ت05 نولرقي
 ميظعتلاو ”لالجالا تحصق اذا اهنا ىلذو ةغللا لع نم اضيهأ

 ظافلألا ترتك املكو مظعملا ىلذ ركذت نا لبق اظافلا نمّدق

 1) طط0 هن. )2  83مم1. )3  الك هك 22. 201212. 4) آلآ 1521

 مالا ذر 01 نجلا



 ءايرد دوب ربط حررورب دو مدري رصع طريوزو ةرصدوط درج
 فارجع ال !ميقتسمو لقعب هدجافنو هكجسنو "د1 م15 تدرك
 011 90 82311 107 نيحخملا ىف تانعنلا لاق ءاضنك ١ لاجفو

 هحاست الف دان جدر حاجدوردد حدود جد دج طرب د اقل

 001 اذ ديب منيح نم 1001 .نم رثكا هلا :ليعبج "تا

 اذه عبشبو اذه فيبضي-ال تبيح .نم ماخ ىف .اينجلا .لخدي
 اميرو لاح اهلك هذه نا ةيسمالا لاح ىلع سما كي هناب ةالو
 عع لك ىلع ردق هناب * بيجكنف اهنع ىيدحاملا ضعب انلاس

 وه سيل لاخلو لاح هثال ايش وع سيل هنع اولاس ىذلا اذهو

 ىلغ اولاس اذه ىع لب ءىش ال ىلع ردقي له اولاس جئاكف ايش

 هالو لزي ل ىنلا ىلزا هنا ةيناذلا ىقاعلاب هجست هنلت ةقيقنمل
 دحاولا هناو قدرت 77+ تاز 83, 8 لاق امك لوز

 هدد , جرت تطر# (9, 6 ””022) لاق ايك ةقيقلل ىلع تاذلا

 حاردوب 5ع مدرع 5 (2, 40 37>25) لق امك 0 ىل هنأو

 ا عش, لك :ىلخ رداغلا عناد حاجرررط ءدررب ص دددرورمو د

 ميلعلا هاو 2807277 5 اردرد طري ما وو حصص لق

 طرر ندد (37, 16 374 لق امك_مأتلا ملعلاب ءىش للكب (49)

 ءادتبا ءىش لك "فلاخ هناو حالد حيررج مرربطورد درر :نطورد

 اجد درو دد ددزر» مزج جاوربد ماج نقر 16 مط لق امك
 (45, 18 5" لق امك هيتلا الو ثبعلا عنصي ال هناو 7

 1) الك عصف .3 )5 .76 .20 )4 .3:28 .12 )83 .022 .22 )2 ٠١

 مال. 6) 20.
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 (6, 6 57535) لق امك هيف كش ال ىذلا ماتلا صالخالا ىلع هنبكامب

 هكذي دبعلا ىلذ راصو - 5ددأو ؤددو ت:ماوب ٠ مصيب مدصالا
 (63, 7 ت'رص) لق امكو هشارف ىلع بلقت اذاو كاهن ىف ىعس اذا

 وأ اهناكيإلب 55 مررت رد خيو ا ”رررالا كرر تا

 امكو قايثشالاو ىوشلا نم .ركذ دنع ميهت نأ حولا ىنعا ظقلت

 همررصرا مم مودل ممكع مكدتم نطل 77, 4 لق

 نم رتكا دهسأ اهيوريو ماسدالا نم رثكا هركذ اهيذغي لب 7

 صدر ردود روبدد دذص رود ةطنف. 68, 6) لق امك ّْى ّلك
 هب نوكتف هيلا اعيمجت اهروبما" رت: ىتح 'ه دورت مزوؤد هصقولا

 مرر طدداود زصددخ منو. 69, 9) لق امك امتاد 1ةنتيطم  ةقئاو

 تركش اهذّنل نان اذاج حممد حداجرب حدددأ دو دوز حزب
 طد صرع دز ؟اطذرم ات. 29,80) لق هاما لكوا 'تربص !اهملا  نآو

 ىف همهتت مثلو هل تربصل اهمسج نبيو اهنيب قف ولو "06 7
 اني 05 :راجند» 75 508 107 دمر لق امن لعي تشد

 ١5 زر 619. 28, 15) لاق امك اعيفو افوخ تدادزا هروما نالمات“

 مظع هفاصوا نحفصت املكو 1355 7تدرلا :زددرت»# ؤددرب "ذود

 ٠ :سددرد تاج صدزز» (105, 6) لاق ابك اهحرف رثكو "اهجدم
 مو 7١ (ط10. 189, 17) لق امك هيزعم رعتو ديبح بح ىنح

 5510 3 ابك شلع لخلل ميناس انس 35 3 ل

 ىف نعط نم لك ىلع ذرتو هنع ميد ىنح مروا ” د

 ما (2754+ 36, 8) ىلولا لق ايك لماحتب ال ةفرعمو لقعب هرومأ

 1( 122, 70 2( 11 اهنحجدم تبيع.



 ا.

 اذه ىلع رمالا ذاف اهعرتخل ناك ام هضعب وأ ناكملا هنع لغشت

 الب ىلذ لبق هنادجوك اهلك ماسجالل هقلخ لعب 1هنادجوف

 (23, 24 57050 لاق ام ىلعو عطق الو رتس الو ليصفت الو رييغن

 سرع يزد » حربر دزريحرب رمط درر حدصطرود نزع دصدا هال
 دق انآ اليل ليقاو غلا ىلا برقاو مورد نب مدعم مزللا منا“
 ال ٍياجزلا نأ *انفلاو توصلا بج“ ال ناطيلملا ضعب نا اندتاعا

 ىف ىتلا (48) حاسوالا هرضت' رف سمشلا رون نا انملعو رونلا بج“

 صن ىف تارابتعا اهلك هذهيف ىلذ نم ٍبِّجحتن انلآ مراعلا

 ىضم ام لك ملعي هنا سوفنلا ىف ميقي فيكو اضيا 0 هامعسم

 نيقولخملا نا لجا نم نبباف ءارسلاب هدنع امهملع ناو إب ام كو

 يرطب هل عقي امثا مهيلع نال قاب ام نوملعي ال اورارص امنا

 هيلع ايفقي ل مهساوح رئاسو رصبو مهعمس ىلا يرخ» من اف ساوملا

 اذ 1 0 اقناو تسب هثلع برس سيل دبا هيلاخفل" امآو
 ببس الب اذهو اذه ملعي ءابسلاب اعيمج هدنع ىتالاو ىضاملف ةلاع

 طحت مدع مدويبحج ك0 (46, 10 "102 لق ام ىلعو

 لصو اذاف ةزرمم نورد در حردرج :دزوزر دردرع ترند ما د
 حجو رظنلا فيرطب ه4 فيرشلا ىنعملا اذه ةفرعم ىلا ناسنال

 ارودخ ىف اهل راصو هحور سازمو هسفن هب تنقيإأ نيبعاربلاو تايآلا

 م1000 ٌّيلولا لق امك هتدجو اهلكيه ىف تكلس ةاملك ادوجوم

 تعفشو ”تاحسوب :ددمد مند مره مزحؤد هدد :سؤذ 9

 1) رص جيمددراو. 2) 25 مردداابا“. 3) دم. هن. 4) 11 فيطللا.

 5) ال1 53مو781. اف.



 ا

 لدم طنزدنا مكصدوبنا دحد )504 522 نأ تميلع كفو

 اريد نر» هجاورج صرع ايد١ ط1. 24. 10) ارا هنع لاق 0

 نربدد مكدذب نربد ” دددد مابحوا (17) ىلذ دعب هحبشو

 !دولماتي نأ نوردقي سيل رونلا ىلذ اوار اذا هنكل 5

 لاق. ابك عجور تراطو هبيكرت لكنا هلمات“ نين هتراييو هك

 لاسف 235 د طور صروح م اجرب )مدت رزؤ نطق. 19, 21)

 ناي دباجان رونلا نكلذ لمات ىلع هيمقي نا 83 <) دبر ترك

 ىلهي آلا اهكفصتيف اهرصبي نا هنكج ال ةميظع رونلا ىلذ لثاوا

 ةوق. نا رونلا لوا هنع زوبج ىةح ههبشا ام وأ مامغي هرتسي هييكلل
 تاورر ه5د هضاو١2 (82, 22) لاق ابك هلابقا ىف عاعش ىنذ لك

 وتاسلا ءىشلا 75722 ىع فشك رونلا 2لوا زاج اذاف ””تا0' "ل7

 مندصر 55 طبع ؟رظا5'طرتؤو (28) لاق ايك نخأ دا رظني ىح

 ىلذ لب دحا هصبي نا ليبس الف هتاذ فلاخل اماو 77704 م84

 ىنعا ىنعملا اذه انراكفا ىف :نيبتي فيك لوقا مث ناخب سنح نم

 ميقي امك ليقف هيلع عقي رث انساوح نم ءىتو وعو لج فلاخل

 رن انساوح نم ءىثو بذكلا سابقتساو قدصلا ناسحتسا اهيف

 رئاسو مودعمو دوجوم عابتجا ةلاحا انلوقعل لصح امكو هيلع عقت
 (10, 10. 559”7 باتكلا لاقو كلذ رت ملف ساولملو تايفانتملا

 لك ىف هنادجي انليقع ى. ممقي فيكو. ليقاو 74815945 ١
 ولف ناكم لك لبق لري مث هتال ناكم هنم ولخب 2 ىتج ناكيم

 ماسجالا تناك ولو اهقلخ امل هئتازجا نيب قرفتل () ناكمالا تيناك

 1) ©0040. 12016. 2) طق. 0223. 3) 22. تبت.



 ا.

 مساب هيلع نالاقي :باذعلاو ةمقنلاو ١1579) 5175 504 مسإب هيلع

 لق امك نيقولضملا ىلع ةعجار ناعم .اضيأ هذعو جداا زد اب

 مادد>) لاقو ١؟تامط ود دمرزل 0دانط ٠ مدحت 0, هس
 0 اج ااهلكوا  "ةقدربخ دمج ىددكم ودم مردف

 نيب قرفلا اذهو نيعونحملا ىلا ع ا, اهلصاحت ءامسإلا هذه (83)

 جو41 ًريسهت, ف انحرفت ام 358 0 ءاهداو تاكا ”ةايإلا

 ايش تالاعفنالا نم نا ظبي نم سيل لعفنملا ىلعو مازن

 ةيورلا نا نيبا نأ بجوف طقف ةيورلا الا فلاخل ىلع عقاو
 ةكتاللا ناولالب ىرن امثا ءاينشالا نا ىلذو هيلع ةعقاو ريغ اضيا

 0 ير والا ىلا ةيوسنملا اهيحوطس يف

 هكاردا 5 ىلع راصبالل * 00 الف 00 انين هيد اناا لفتعي

 2 ربخ سانلا .ضعب ريج كقو هيلع ليبس راصبالل نيكي

 دحروود مريع رمز >زابدس (32 تاطان) هبر لاس فيك 5

 زويد ربط دذ دو جرم مررهد طدررت هك دل ةباوج ةيح 8دازو
 هداصرب صرع صاوبدا هلق دنع ىلذ يلع فعاضتو 777 574

 ىلذ عيمج فشك ىف ناجرلا ةنيعم ليفان 8850 ما هذد'

 نا ىلع هب اولدتسيل ءايبنالل نيظيف دقلخ ارون هلل نا هحاضياو
 نم دحا هأر اذاو] هللا دنع نم هنيعمسي ىذلا ةوبنلا مالك

 رامضالا فيرط ىلع هللا تيار لاق امبرو [: 5 7123 تيار لاق

 1) سس. 5بوعؤرجب». 2 سب هغ الآ[ هممدصتصتر الآ دن 3 عقب.

 3) دص. درب. 4) مب #5. 5) 8سمو]. هدع 7628. 601.



 |.ه

 بنالا ىجتن ىنذلا اذهو انحرش امك هنع عوفرم هلك اذهو >اهب

 ءىشلا :اهضعب نمو هدضو ءىشلا لاعفالا ضعب نم (106 .) ركذت

 هدجوا ايش تنك“ ا :نارا' انا كنا ىلا "نودرم' هلكف للف

 ءىشلاب تلق فلخل باب ىفف سملا او شطبلا هقكلي ال ثيح
 الو ةكرخا وه سيل سرنا نا ءاهمأ صدد, مدرجاكزف جزناا دك

 ال صدورنا ةلاض.ا كاذكت تدل ءئشلا تاجا وه امتاو عتب

 ىلعو ثدحلل ءىشلا داججا كرت وه امناو بعن نم الو ةكرحح نم

 عارتخالاو ثادحالا كرت نم رثكاب ءىث وه سيلف 11357 نلا اهنا

 امالك فلخ هَّنا ليقلا لصاحو 5 535737 تلق ةوبنلا باب ىفو

 امئاف 773لا ٌكض اًماو ميقلا وا لوسرلا ةعمس ىلا ىوهلا ىف هلصوأ

 مورعصوع نددحرب حازدررو همهتطت (42) 14 7020 نيلاق

 هيلع فلطت برعلا ةغل نلت راظناو لاهمأ توكسلا اذه ىنعمو

 الو توكسلا ةفص هيلع فلطنت الو انليوات لثم ىلع ماللا فصو

 ام : مص هاهب ريسفتلا ىلا "زت'80/77 لثم انجرخا اذا ليواتب

 نم 7 ماعلا ناقنا باب ىفو لاهمالب ليقلا لوا نم ؟هنيكخ
 هد)"“ 6, 1 ص'ضونك2) اهلوقك 77321 ؟ هيهمست جلوت تناك لاح

 امو طصو صرع ماجورب ددرعل طنا 30, همز سر صرع ماركو

 نيبتغللا نم ةدحاو فلطن مو '"ا,ركذ نيقغللا ىف ؟لاقي ىلذ هبشا

 ام زثكا اهنكل ذاقنالا كرت ىنع نايسنلا وه ىذلا ركذلا كض

 11 نالقت هجراو ةينلاو 55 مدرج دد: مال 0, 1 538 ليقت

 1) 11 اهيف. 2) 281 ضعبلا. 3) دم. هانتص ةاتع. 4 36 ةدح

 موممعم . 5)دص. هربنا 6) هكا ءانيكحو انتكذ: 1:11 فلكل
 8) مح, ةزدع ات. )9  لوغب. 10) مرنم ىركذ# 11) 6000. 886.
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 اير هتيمست ىنعم نوكي اذه ىلعو ليضفتلاو ١ صاصنخالا ليبس

 :تاجرج دلوقكو س موددرب مناور هلوقك نيتمومللو ءنيبنالل

 نيحاصلل لالجاو فيرشت هنم اذ امناو لدتا بر وم نا 07
 نا زوبع الف مسج سيل ىلاعتو كرابت فلاخل نا ةبصنلا ىلعو
 عنتمم لب كلذ هبشا ام وأ مايق وأ دوعق نم ام ةبصن هل نوكن

 امنا ةبنعنلا نالو]* هاوس ءىش الو لزي م هنالو :مسجب سيل هنال

 ةايبغنت بجوت [خبصنلا هةوجو] ن و رخل ىلع مسج ندانات 2

 3 مو 10, قو مزا بسلا لقت ىنالاب 4 كضتنمل ا ةليدتجمو
 -552>2) ليفت ىنذلاو تابتلا هب كبرت امئان ظ58 -

 ةرصنلاب 5ماقلا هب ديرت امناذ 737 ١الاقا) ” موال (10, -4
 هب كيرن ما 7010 تالاط“ (34, 5 5١72 ليقت ىنلاو باقعلاو

 (18, 33 252 52) ليقت ىخلاو 7032 ىمدملا رونلا ىئلتذ

 اذه ئلعو رونلا كلذ . عفترإ هتب .سيرش: 75د :دعرهو 5 تا
 ىلعو فلاخل نا لغافلا ىلع ليقاو ليقلا اذج هبشا ام لك جرختاب

 امس ىلت ىف ءانانعم نوكي نا زوجج الف العاف» اعناص هيهسن انأ

 لغعفي ىتح دكيغ ىف لعفي نأ ردقي ال مسجلا ليعافلا نا ىلذو

 نويكيف ديري امتاف زعو لج وعو كرك مث الوأ كركتيف ةسافسلالا م

 جانت مسج لعاذ لك نال اضياو امئاد هلعف ليبس اذهو ءىشلا

 لعفي هخلآ ىلاو امهيف لعفي نامزو ناكم ىلاو اهنم لعفي 7ةدام ىلا

 1) طنب ميزو. ١ 2) دن. مسج © ال. )4 .2012122 25 )3 

 هر. : 66و 12 ؟00. 11 دحتنأ112159 311601 دع ؟ءالق. طعط7. 2 )5 

 تفاح 1 0ر0: هد 65 16علاا ءازق ©:6) اله اهيقناعمم روج طن ةلم. ا 8) مل.
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 هزرب ملط ت١ (43, 18 م0120 اضياو درب مدرب حرر درر

 ميا هدصربب طرب ديرو ربط دواز لنلل 48, 10 اضياو 7

 نيخذلاف هل لعف ىلع تاقوالا نم اهلك طقنلا هذه عجيرت امناف 777

 نم اثيغم لت ل هب نونعي ؛»ج مرد»ج حاجارر درب حانزنم) اول
 احب ورد 3 (68, 1 طول هلوقك كدابعل نامزلا أ

 نأ لبق هب ديري »# دياز ع هدو ىابت هليقو مارت
 د١ هلبق مّكق هذال ىلوس هلا ال ذب تثعب 2 كعبو ىوسرب' كاعبا
 ىنعي ىلبق ناسنالا ليقي نأ ميقتسي موقلا ةذغل ىفو ؛طكنتو ت8

 تروج مدصروب رد نمط م8, 14 11 9000120) 3240١ لرقك ىلعف لبق
 اداه(, ههنا م'خ5د) ارد ليقك لسا دعبأ ىعبا تدع كن
 5 © 07 ادم كد تارغا هل 2 ةاكل دلعاح

 وه انا تقولا ىلذ نم لوقيف ههبشا ام وا ١003 موي امأ لضفم

 ميث هنأال اذه نم مكصلخملاو اذه نع مكيفانلاو اذهب مكرمألا

 هل عهف نيقولخملا عيمج ذا ىلملا ىلعو 70312” 72١ #5128 لوقلا
 نأ الو اذه نود اذه ىلع هنا ليقن نا زوج الف ةعنطو فلخ

 اموق نا لوقت بتللا ىرن ىنذلاو لقاب اذهلو رتكاب اذهل هكلم
 وزر ” مام د 9, 9 م57) هطاتت)و هتصحو هكلمو هتضاخ
 انا ليضفتلاو:اظيرشتلا ليبس لع ىلذ ايتن ةطاطدو طد 5
 نفق لبي“ ةدنع 5 ناريرغ ةبيصنو راسنا )لك ردصخ نأ انكتتحا نك

 تصحو نيجناصلا بيصن زاجما فيرط ىلع اضيا وه هلعجت (106 7)

 ىلع اضيأ اذهف ١5١ :تاوص حزن ٠ 6, 5 مءادطر اهنوقك

 1) الك 200. اهنا. 2) م. ةذصع ناز 11 ىتتعب. 3) 000. )': ةطتغأنط

 نالت 1111 7151111121 561036 560116215 06مو1116 12 ا



 ضب

 5١3:3 مساب سانلا نم نيبعئاادلا تفرشف 2 لاذرالاو فيرشنلا ليبس

 بابلا اذه ىف لخد ام رئاس كلذكو 2١32 مساب *ةاصعلا تلذرو

 هيف نوكي ناكم ىلا فلاخل ياتحج نا زوجج ال ناكملا ىلع لوقاو
 هدحو  لزي“+ رف .هنالا اضياو ناكم لك فلاخ هنآلا الوا تانهج نم

 جاتخأ ن2 اضياو ناكملل هقلخ ببسب لقتني سيلف ناكم سيلو

 دحاو لك نوكيف هسامو هاثال ام لغشي ىذلا مسلمل وه 3 ناكملا ىلا
 ىنلا اذهو فلاخل نم عنتمم اذهو رخآلل اناكم نيسامتملا نم

 ذا لالجالاو ميظعتلا فيرط ىلع ءامسلا ىف هنا ءايبنالا ليقت

 ١3 (5, 1 2592) تحرش امك .هانملع ءىش عفرا اندننع ءاهسلا
 هد (6, 271 25'5) اضياو ز* دم ؤز» مدا مادود مهمات

 نكاس هنا هىف ليقلا ىلذكو 7722550 7 حادورد دزن) حاطط
 ريد هدو ترصد :صردززا (29, 48 ما08) ستقملا تيب
 عضوملا ىلذل فيرشت ىلذ عيمج ٠١83) )دا 58 4, 21 500

 5؟ئذلا ىقولخملا هين هيف رهظا دقف ىلذ عمو ةمال ىلتلو

 نوكي نا زوجج ال نامزلا ىلعو 77221 570:31 ىهسملا هركذ انملف

 هدحو لؤي مث هنالو نامز لك فلاخ هنا لجا نم نامز فلاخلل

 امنا نامزلا نالو هريغيو نامزلا هلقني نا زوبج ؟سيلف نامز سيلو
 7 ناوفرم ءاقبلاو نامولذ مسجع سيل ىنذلا ماسجالا ءاقب ةّدم وع
 ام ىلع بيرقت ىلذ امنا "تابثو ءاقيب هانغضو نك ناو هنع

 حاجازترم) 40, 2 حااودط) ليقت بنتكلا دج ىنذلا اذهو انمدق

 )  4ةهذطف ةتتاتلع. 2  3( 11م. اجد ديساوربل. 2) دص. مدالاطز# »ا )1

 هذض. 5) مم, كعطصتس. )6  115 622620. و. 45) طب هذ 15 7-.



 |.أ

 مهل بجوا اذا هقلخ ضغب نا ىلذ ىف ىنعمللف بضغي هناو

 رادسلا 5 حاطددر هلوقك ىضر ىلذ ىمس باوثلاو ةداعسلا

 كحيل نإ ديكرب 5 ماك ط0. ةقر 2 0 طوخ ”

 "5 0510. 34, 17) هلوقك اطخس ىلذ ىمس اباقعو ءاقش مهضعب

 اسماو د02 د 5رر دورك درررح مرادد مدر ند مرت“

 نانوكي سيلف ' ناتمسجملا ةهاركلاو ةبكلو نامسعما ىضرلاو بضغلا
 ىلا بغي نا لكلا .فلاخ نع .عتنمو فاخو بغي .نما ىف الا

 فيكلا تافص رئاس مييرخ اذه ىلعو هفاخإ وأ فلخ امم ءىت

 :هيلا فاضي نا زوج ال فلاخل نا ليقا فاضملا ىلعو ةمخؤتملا

 نم ءىتن سيلو لوي مث هنال هيلا بسني >» ميسكتلا ىلع ءىتث

 (47) سيلف اهعنص ذا نآلاو هيلا بسني وأ هيلا فاضي تاوونصملا

 دعب ميسجتلاب هيلا افاضمو هيلا ابهسنم ريصيف هتاذ ريغنت' نا زوج
 لغجتو 752 هيلث بتكلا ىرت ىنذلا اذعو ىلذ ئني ملام
 5 107 16 9"5جرطر .ءلوغك اماقنخ هل ةكتالملاو .!ديبع امل .سانقفل

 ممدود نم, ك ” ؟ددزر داجطج مطنل 115, 1 تزرا مادزن ترد:

 ناك امل ميظعتلاو ؟لالجالا فيرط ىلع ملك اذه امتاف 0:7 سب
 ام لك عنصي هّنا ىنعم ىلعو ىلملا وه اندنع سانلا ىف نم ّلَجا

 تؤرد هدد دعت (8, 4 طا7>) لق امك هما لفنيو هحيري
 هيلا بسنت اهدجت ىنلاو مصرررج جرو راج درورم صا مور
 هلوقو 25 ١و2 5 52 (97, 10 مااوترح) دلوقك ءادعأو ءايلوا
 ىلع زاج اهنم ىلذ ايثاذ ١١ >ثدد» 5 :مدشرد 01. 81, 16)

 1) مص. ه4 لك سغ هسنمو مص )2  م. هيلع. 83) 36 لالتخل



 /275 ةريصلا هذه نع ىبنلا لوق هانلق ام ىلع لدي اممو اَنْيِب

 سيلف صرع دددرلا داؤرد ارب دروزت مدرب رد زرع دور هر 1

 ١ تلآق ةيروتلا نال نيملاعلا بر وه بطاخملا اذه نوكي نا زوج
 كاذ طقف ١235 202 الا ةطساو الب ادحا ملكي رث فلاخل نا

 ءايبنالا رئاس اَماو - كاز ميدو حد »أت ق4, 10 ه3>) اهلبق
 يقف >8 مساب عصف :ضنلا اندجو ناذ ةكئالملا مهتبطاخ .هانتف
 ” مسا ركذ نأو ثدح وه مهف ” 57093 لق ناو ثدحلاب مصف

 | ١ اكل ىلا هياراعبلا مصب هتك »طرح (ةلؤ1 03 10يلا زدضي“ كو
 وأ ” 51535 وه ةاريضم ايش لوقلا ىف نأ ىكش الفذ صخ# ةفص

 يبو فيكلا ىلع ملكتا مث هرمضت ةغللا اندجو ام ىلع ” اورد

 وع ذا ضرع هضرعتي نا زوبج ال ةقيقثمل ىلع هذا ليقاو ضارعالا
 هركيو اًنينش بح هنأ ليقي هدجت  ىذلا اذهو اًهلك ”ضارعالا فلاخ
 ايهيح# اناا دعنصت ' نا هب انرما:. ام لك" نأ. ىلذ' قل ىعتللا ايش

 38 ” 553 (37, 28 595) هلوقك هتبح انمزلا نا هلنع

 ىلذ هبشا امر ترب صامخال * حددان هذ نمت. 11, 7 مده

 ” حريز هصالؤت مايد 15 (7, 28 5727) لاقف اهنم ةعابج عيجو

 ههك انمزلا نا هدنع اهوركم داهس هعنصن نا هنع اناهن ام ّلكو

 مر (61, 8 ىازنس) ” مز مرت تان 6, 16 ؛5ط) هليقك

 ١3 6, 17 5550 اهنع لاقف اهنم ةعامج عمجو تاجازند 5

 ىضري هنا لوقي ارنا ىنلاو ” حريز طبر درع حاجرع د جرب

 1) 1 ليفن 2) طض. 8126 ف. )83  22. ه١ 15 طورصت77. 4) 1

 2200. 0000 امك"
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 امو طانا) تؤم ددد0 رطب“ توثذ' نم اهيلا ةبوسنملا اهلاعفا
 : معيجسم ىلا .55517١ ىح ليوات ىحاو لكل ىناكو كلذ .اعبشا

 ام ىلع مؤ حاد طز (14, 9 2004) هلرقك البق نوكي بعص
 نك ! ةفيكو  لافف مطلع ةكفعلل نان ليعتماو كوتكملا وا هلرتسللا اضع

 بسني او ةمسجلا (46) ظافلالا هذهل تاليواتلا هذه *لواني نا

 اهتار كق سانلا ةروص ىلع ةروص ناب صصفا دق باتلتاو اهيلا
 ىسرك ىلع اهنا اميس الو همالك ىلا فيضيو :مهبطاخم ءايبنالا

 طررطتا (1, 26 ارهد7ت») لق امك شرع قوف هنولمكج ةكتالمو
 عمد مزود داود ردع ميكصد مرج طرر دمع رتددأو

 دقو ماجزرردارو ردطرر مدرب مريددود مورود مددت مدد طرد

 اراسي نعو اهني نع ةكئالمو ىسرك ىلع ةروصلا هذه اضيا ىرت
 55 جرو سجل نأ مانا ةناساردتو | تن 11 خذؤضر دال دابك

 نإب انبجا )ادا ةزنودص ذازر تدددرت دووج مدن طدد

 نوثحح مهلك هتلمحو شرعلاو ىسركلا ىلذكو ةقولخم ةروصلا هذه
 ىحوا ىنذلا وه هنأ ةديبن كنع جصيل رون نم فلاخل مهثدحا'

 نم ةفيرش ةروص ىو ةتلاتلا ةلاقملا ىف نيبنس امك همالكب هيلا
 اهنك 0 5155 نيستا فو وونلا ةيبب  فلخلا ةييلطتلا لكنك

 د درر سدود جرس م, و 9رسرد») ءايبنال ضعب فصو ىنذلا

 ءاملعلا فصو ىذلا اهنعو حالا لاطا" ماطؤلا صو

 دهعمسأ ناب هيبن هللا فرشف صخ# ةروص الب رون نوكت كقو 7252

 ام ىلع " 7123 ىمست رون نم ةقولخم ةبيظع ةروص نم ىحولا

 1) 25 900. هناك. 2) 21 #مصتتقت. )3  1 مهتبطاخو. 2 4) 1

 208. مريوم 6, 1.2 5) 3[ هثنع
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 *ميسعتلا ريغ ىلع ىرابلا ىناعم ىف اهريسفت ميقتسي نا ' نكوالف
 نا ميقتسي ال دايج ىف ظافلالا هذه لثم انذجو كقو لوقا مث

 ضرالل ةغللا ىف دج انا ىلذو ءاضعالا هذه نم ءىش هل نوكي

 درج مودورب نيبصت م, 26 دطعررد) نربك اهلوا زظفل 12 ءاملاو

 ءلوقك 11847 ]دوتم رز طع مضحا (10, 4 صاالان) هلوقك ل١

 (11, 31 ”3"ظد) هلوقك مالا زمدر# دز (1, 1 710

 مدد مطقرحا ملل. 16, 32 هنيفك و١ مدرج ادد اجر

 هلرقك 5١ )دعو ةردرو 04, 16 مال ءلقك 5051 صدق صف

 صقل طزن (8, ةطااطط) كفك تقرا دردرد د١ جزر ل0, 4 0803
 داداخا م١ د5د مرودرج نود نط10. 17, 8) هلرقك 3979 7

 هلرقك )603) مدور داون زر ةتزن» (38, 192 »8215 هلوقك

 ليقك ةمدأ جدد مررت :هزراز دود )تدم ©, 3 22
 نقك 3739 8ثا١0 عددرو صود حث حاصطدد -حث) (38,8 279)

 دق ةغللا اندجو اذان مدرب صدد ماطالتما 61, 8 7759
 000 0 و ل دل نا اننحلا توشر ا: طافلالا ذه تست

 انلوقع هل كهش امل اهعانص كاذكف* تازاج اهلك ب امناو ءاضعالا

 نف ةتاراج اهلك ىف ابتاو ءاضعالا هذه نم ءىش هل سيل ن'

 هذه هاندجوي نا همرل امسجم ناك ام الا ذغللا عنصت ال لاق

 5 اهتفاضا تزاج ظافلالا هذه تتاح امكو ءاملو ضرالا ىف 1هلا

 تراجو ىلذ هبشا امو 970 صون جادا صمق 78 تاق” نم

 ١1 ) 83*16. 83( 22. 0221. 4د ابربدو. 2) 1 ه]26 1

 نأ ©6 ممو6 ءاناو هاتمس اسح. 5) 2[ اهفاعضأ ه6 86.

 اهناناضم».
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 ّلِقل ؛كحاو ظفل ىلع ترصتقا ول ليقاف ةنووملا هذه انتفكف مك

 اهنلل تادوصقملا ضعب : ىلع الا اهب ربخ» نا لصوي رثو لاعتنسالا

 صوسنلاو ليقعلا ىف ام ىلع تلكتأو كارم لكب ننا ىتح تعسنتا

 كرئت نا بجول فقل ظفللا ىلع هفصو ىف انذخا ولو راثالاو

 طقف ةينالا ىلع الا لصح ال ىتح ةاديرمو اميحرو اريصبو اعيمس

 ٍلوقاو ناعم حورشب ةشعلا ىلت ىلع دوعا هاذه تنيب دق فاو

 سانلا ىف :كانف لق امك ولعو :فرش ىنعم 28533 ءايبنالا : اودأرا

 هلوقك ةيانع 723 اوداراو تانك مادا -١ادد 6, 4 حااجدد)

 © ابضغو ىضر 213553 اوداراو )جز 1از) مماثلا (44, 21 ص” در

 طيمصاتل) لقر حم دك دذو هذ نقر 15 اترد) لق ابك
 هلوقك لوق ليبق 77805 اوداراو تازث زواج رنج مم مدذؤأ 1, 18, 1

 اوداراو دزدرب نزيد ددح دددرب مز دوج مير 1م ماستعددز

 مدرع دو طرب مب + هدخصخ) هلقك ”ارماو انايب مواطنا 5
 ةردق 793 اوداراو طاح اةزرد» حدد مقرن 0, 21 عصر "ندا
 5353 :اوداراو ك١ كانو رموز 0 19, 26 ت'د) ليفت
 ؛فطللا 2727853 اوداراو تاج درج دزنذ 6, + :انعزد) هلوقك ةيكح
 9.ارهق طودد اودارأو ”لر "حمد ادسنسل كل حداد هلوقك

 انحجو نان هاردأو حدد تهدد صهصرع دزن ةطزقن 110, 1) هلوقك

 نيياحالا ضعب ىف ميسجتلا ريغ ىلع سانلا ىف ظاغلالا هذه لثم

 1) طض. هدصس.. 2) 1 ىلا. 83) دف. ه6 215 همدصتتس. -56 21 )4 

 2212. 5) 11 هنصح 9210. )6  دن. 66 الط طمطت72. 2) 22. ه5 ل1

 1012121. 5) الط 81261861. ئقف. 9) 22.
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 ليقاو ةينامسلل ظافلالا هذه طسبا انبر ىع هيبشتلا ىفن ىلع
 ١ثتوبدد هزاز” 2315١ (59, 17 701027 هلريقك 22457 ةرشع اهنا

 ايم نازل رو امو رك درازتا (11, 12: 6535 لوف 11#

 (17, 1 :ماننز هلوقك حول "5 د)زننج طصتد5و 5 (11, 18 55755)

 بط هكدرسر بامزطا (89 5 حاطددر هكترفعكا ممسو هنو طر

 ج5 تداورب ردزو 5 در (6, 25 53732) هارقك 508) هنامال

 (8, 21 ,ث"ث859) هلوقك دا 00 سلا (9 , 5152١ 12١ هلوفكا

 مورد حدد صصص مور 5 جناوددر ءنقك 7937 7١ ازيد
 ةدحأو ّلك عقوت اهعاسّتاو ةغللا لعف نم اههبشا امو لاوقالا هذهف
 فلاخأل ىناعم ريغ (45) ىف هدجت امم ىلذ ليواتو ىنعم ىلع اهنم

 لثقو ريعتستو عستت نا اهليبسو اهتقيقح ىذكع ةغللا نا ملعنف
 هادم (19, 2 7"5ترج) /5'3 ؛فطني ءامسلا نأ ليقتو عسنت امك

 د 4 ]ناسازبنو ود لكي ركنا ناو. نع هنود : طنزذمرو
 (28, 285 2772) ليقي .ترملا ناو دصيعج مام :ةزرن ه١ دد+ د

 حجزت (24, 27 1723750 هلوقل عمسي رجكا ناو 70084 مالطا

 قطنت لبخل ناو مزرردزز عدد د5 مدررط دود ماصرع مروح دعت

 نأو جرد مدالؤأل رطبو» جرردردت ةددمت مقر 15 5”
 :هبشا ؛امم تدوردرح طازندإ د9 85, 13 5”8تص) سبلت عافيلا

 سنن نأ 2 ةىلتافلا اف لكاق لاق ناف ذعرسب ,ىصحعكل هلام كلذ
/ 
| 0-7 

 ظفغل * ىلع ترصنقا الهو هبشلا هذه انل ىقلنتف عاستالا اذه ةغللا

 1) الآ[ ةعستس.ز ةطقنل 622620816 12011 3115115 811121 11221212. فطنت

 6 سبلت.
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 مص دكود اتهم. تمزج تودقأ ؟دضري مروا 55د "كذب

 هدد ىف حتنزؤ تثدز# 5١) (12, 8, 1 777) اضياو "م4 ن0

 ماود104 تعد دانعم ارت مجدا ناك ىلذك 558 ١152١ هانعم

 نيديس | عستعي مثلا يعم نأ تارا محلا نخ تا
 رخآلاو فعو ضرعو لوط ةحاسم اهدحا قلاخل ىلع نازوجج ال

 قلاخل ىلع لاقي الو ضعبب اهضعب لصتتو لصفنت لاصواو ليصف

 اماذ لوقنملا نمو بوتكملا نمو ليقعملا نم لئالدب ىلذ نم ءىتن

 اقلاخ اهل انبلط ىتلا ه فيلاوتلاو لاصوالا هذه ناف لوقعملا نم

 تحك لخد دقو الا ءىت اهنم فبي مث هاندجوف انلقع هاناضتنقا

 (4, 16 35357"2) انمّدق ام ىلعف بوتكملا نم امأو هعناص هنا ىعم

 انتما ءاملع اندجو اناذ لوقنملا نم اماو ةصقلا رئاسو )طاح 5

 وويجرتي ر) هيبشتلا اذه نم ايش اودجو 1امنيا اننيد ىلع ءانمالا

 ءايبنالا ةذمالت خو مّدقتملا لصالا قفاوي ام ىلا هود, لب امس
 اهييسجت ىلع ظاغلالا هذه نا دنع ناك ولف ءايبنالا لوقب رصباو

 مهليقع ىف ام ىوس ءايبنالا نم دنع حص مهنلتو اهلا اهومجرتل
 اهريجرتف ةليلج ةفيرش ىاعم اهب اودارا ةيمسلخل ظافلالا هذه نا
 5 5 531 9, 3 27722 اويجرت ىلذ نف مهل حص ام ني

 "د5 مطل ط0. 24, 10) ايمجرتو 5 هدم ١) ماد

 عدضام زن ” دو زنا ممنق. 17, 1) اومجرتو تاتزت" قدك حاطط

 امن لك :ئكلنكو 5 مودك ةررسجو 0118 دووةدزا انجتو

 اوعمجا دق ليقنملاو بوتكملاو ليقعملا نأ تنيب دق كف اذه هبنثا

 1) 21 امنا.



1 

2 

 زرالا تابنلا لجا ىف تلاقو ايش هبشي وه نوكي نا هب لطبأ

 مروح مروا 4و اجمع رردحدص اند اجريت ط1. 40, 21-18 اسلاو

 تلاقو - اازلما) د75 ةكالل سدح -مر مود د دددرتم
 مدار نورأج دعو حصدروتلا 4, 1618 5د>) دلك ناوي ىف
 كلا نم تياتفيب كك وندد ةووذرج 5و مربح ربط 3
 نردد دور مجرم دتصدص د طربا يور وون متزن

 -هزمزطإ ظفر نإ يع مه الز «طلطزلا) «نوزع) ذل

 تدزر» ممزو د ١5 9, 7 5؛ت) ةكتالملا ىف تلاقو 8*5

 دقي (نادتبعتو نعوم لك تعج :ماطزف دودو ذنب وودو» _دط
 | ليصالا ف 'ةذجصفلا لاوقالا هذهف ىرابلا وشم 6

 مدد00 1, 27 )7٠28433 باتكلا لوق ىلذ نف ةغللا تازاج

 نأ نيبان دروب عدد حادطرب مزود داوود حدربج مرع ماجاب
 فرشو نيضرالا عيمج هل نا امك ىلذو فيرشتلا فيرط ىلع اذه

 :البج فرشو لابخل عيمج هلو ىضرا هذه ليقب اينم ةدحاو

 ةدحاو وب فو روضلا عيمج غل كاذك بج اذه لوقب ادحلو
 ليبس ىلع ال صيصختلا ليبس ىلع ىروص *ىذع لاق ناب بنعم

 سبوع تدصاوإوب ١5 (4, 24 537) باتكلا ليق اهنمو ميسحبتلا
 نمل اكلهم ابقاعم رانلك هذا ىلذب ديري دنا: نيبان مارت داجدا#

 مبالا25 (514. 4, 20) فاك الب :اليتمت ةغللا ىف دجاو بذكو رفك

 (24,15 1 5ث اضياو هدد ددود ءانعم ددد درو حدرد#

 1) طن. ليبصأ. 2) دق. عغ لآ[ طمطتملات. 3) ل0 5.
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 لوقن ىنلا مالكلا مسج ىلع سيلو ليتمتو بيرقت انم كلذ ناف

 كوطلاغي الف نكنلا كثلتلا هذه :تنيب كق نك سانلا ىف هلتم

 ناك ىلوق نم هبشلا ىيلع اولخديو باتكلا ىف رظانلا اهيا اي

 ىلذكو ىلذ هبشا امو بضغو ىضر ىلوق نمو دارأ ىكلوق نمو

 لصالا تابت دعب اهلوقن امتنا ظافلالا هذه نافذ بتللا ىف امم

 نم (ئتيي اغا: ةانبلا» نال ةيلعا» ليك هايل ترق ”ءاصمك 4 07

 ببسب ريكتت الف :لفسا ىلا قوف نم ىنبي سيل قوف ىلا ساسالا

 ىش ىف اهب عجيرنف هيلع نيعمج# اندجت وأ كد ىف اهارت ةفص

 طسبا اذوه» ١ ةقيقأمل ىلع تبتو صص دق ىنذلا لصالا ىلع
 جلصي اب :دحاو لك ىلع ا تالوقم ةرشعلا ىلع ىناعلا هذه

 هيف مهم# نفلتخاو رهوج ىنعملا اذه نأ مق ىئط الوق ليقاف

 هاضف ضعب لو ءابه صضعب لقو ران ضعب لاقو ناسنا ضعب لاقف

 ناسنا لك فلاخ هنا حص املو هذه ريغ مخا الاوقا نورخأ لاقو

 ليلدب لطب كقف ميلعمو ديجوم لكو اضف لكو ران لكو ءابق لكو

 حص ىلذك لقعلاب ىلذ ص ايكو ماهوالا هذه عيمج لقعلا

 ماتلاو داجلا ليصأ ةسمخ ةدوجوملا ءايشالا نأ كلذو بنقاب

 هبشت نأ نم اهتسمخ بتللا تفنو ةكئالملو بكاوكلاو ناويملو

 ةضغلاو بهذلا وهو داجملا ّلجا ىف نتلاقف اههبشي وا قلاخل

 حاورد مرودرر دنطسروصت دورجل هزجدودص صج كفر ةو مهزجا)
 دنرودص واج هلالج لج هلوقق تن” ”تلم3 ةطد١ طة 7

 مرمدزا 05و دلوقو ههبشي ءىش نوكي نأ هب لطبا

 1) من. 5111 ههددزع. 2) 11 لفسلا. 3) 21 اهيلع 4)

 مد -- . رييَصَف



 ل

 ةبوسنم ةصاخ اهدجأ ىلذلو ربدتت' اهبو اهنم ىيقا كو سفنلا

 رداد لمدرب دمك هددت ” 8: 19 "تط) هلنوق فلاخل ىلا

 نم فهلا ءاملا دعاشن ىنكه رصانع هلا ىف لب 21523 22
 فطلا جيرلاو هعلقي دقو هيف :سوغي هنال هنم ىوقا ومو بارنلا

 نم ىبقا رانلاو هيقرت كقو مكرك' اهنال هنم ىيقا ىحو ءاملا نم |

 وكلما نك 6 5 - 0 ..؟ مذ أ[: 00
 امو ضرالا رعتسب خيتادلا اهنكرتكإو للكتاب هعيخ رانلا رشاد ند ىللتا

 نبا 53 5 1 0 00 0 ىءماأ 1 : 2
 مظعال ىلغل ريدنت ىنلا ةيفاشم ةيبلعلا ةكرخو 1-0 6 اي

 ىنلا ىلاعتو كرابت اهقلاخ رما الا اكرح اببس اهل دحا فرعي ال . ||

 فطلا وه ءىش لك نأ نيبت كقف لك نم ىيقاو لك نم فطلا وع

 ىراذ ىناعمللا هذه نتملق دق ناو هنم ىبقا وهف رخآلا نم ىنعم

 نم ىنعملا اذه ىف اهنع لسي ىتلا لاوقالاو تافصلا رثكا عبنا نأ

 مدقأو نيوم ظفل نم عومهدسمو ؟باتللا ىف دوجومو لابب رطاخ

 نم ىنعملا اذه ىف هيلا ئمويءام لك نا ليقاو اعماج .الوف ىلذل

 الو ريتك هنم زوجي الف ضرع وأ رهو ةفص وا ضرع وا رهوج

 هنا ةانل تبت كرابت عناصلا اذه نال عناصلا ىنعم ىف ليلق

 دقو الا هب نوفصوي ام الو ضرع الو رهوج فبي ملف لكلا عناص

 عنتما دقق دعناص عنالا اذخ نا صو عمدتجاو راماو راسخ
 ىف ”دجوي ام ّلكو *هعئاص وع امم ءىش هيلع لاقي نأ لاحتساو
 تجوب نأ نم ب الف ضرغلا يا ردرلل تاغ: نم ءايبنالا بتك
 رظنلا هبجوا ام قفاوتي ىتح ميسجتلا ريغ ناعم ىلذل ةغللا ىف

 0001 هدغي اتبج مدالدبل نبا نوعبولا رهام نك دازقت ام لو
 1) »م. ضوخ. 2) 11 هصوص 0م, 22. عذع 872616. )3  2. هل.

 4) 11 ]1 6661 دعنصي من 66 12 12281ع. 05 20. 5) الآ دكيب
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 هنا: دهون دذذ هذد ىرادف رسادردر ١ نع نوت تك" كت

 هللا ليلخ ميخاربا ىنعم انزيغ لواتي امكو طقف ليضفت» فيرشت
 عيمج باتكلا اذه ىف مهيلع هب كرا امم اهمزلي ةريخالا ةقزفلا هذهف

 يف كذا ام عيمجو عوشلا يسن باب ىف ةتلاثلا ةلاقملا ىف هكذا ام

 ضعب ناب ةلئاقلا ىلوالا ةقرفلا امأو ججسملا ءىجص ىف ةنماتلا ةلاقملا

 منل ام عيمج نيدرلا نيذه عم اهمزلي احورو ادسج راص هلالا
 ةلثاقلا ةتلاتلا ةقرفلاو ىرابلا نم 2 ةقولخملا ءايشالا ناب نيلئاقلا

 ةكراشمب اهلا راص اثدح اهسج نا اهمزلي ناتدلح هحورو همسج ناب

 ىفو ١35 لبج ىف رونلا ليلح ىلع هنوسيقي دقو ىهلا هيف ءىنن
 لبطلو ت35لاو ةبقلا داقتعا مهمزولي اذهو رضخل ةبق ىو ؟ةالطلا ةرجنت

 يسنلا باب ىف هتركذ ام مهمزلي كلذ عمو اش اودادزيف اضيا ةيهلآ

 نيتقرفلا مزل ام اهمزليف ىطسولا ةقرفلا اماو مججسملا ءىج باب ىو

 مل امو ةيدلع ةيهلا ىورلا نا اهلوقل ىلوالا مزلي ام *اهمزلي اعيمج

 عرشلا يسن ىياب ىف ام ىلذ عمو ثدح مسلل نا اهلوقل ةريخالا

 ىلع ديلا حاضيال هترصتخا ام ىلذف هنع كاكفنا ال جسملا ءىجتاو

 اذه عبتاو دوغلا دحاولا وه لب داز ام وا ةتلث وأ نينثا هدقتنعأ نم

 فيطل لك نم فطلا وه ام نوكي فيك لوقي نا :الثق لعل امب

 هنم ىوقا قو مسلل نم فطلا سفنلا نا ىلذو دوجوملا يف اراثآ

 هلماص 005 0 سي عرورلا نوفلكإ ءابالا نك كلختو تكتب م

 نم فللا ةكلل ىلذكو مرورج جورج صرع رزاج مودرن تسب

 1) لآ ءكزلتخلا م1015 2) 6: مز 3) دم ه6 11 تمصتتتت.
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 مدرب در دارو5 مسرد صلع مذ مكالزد (13, 15 5'اتذخ)

 عيدا (18, 1 طا”ضصانخدر د ةصقب نويحوتي نورخأو ىلذ هبشا امو

 ميعاربال رهط ىذلا ىنعملا اذه نا نيئقيف مدداد ؛دااجسود 5
 مغأون مز0 لاقف هدعب يرش هنال 8 هوه مسالا اذهب ىّمسملا

 ىلذو عيملل نم لهجا ءالواع نأ نيبف اةطزن مادانت مامذ#

 ىنتح اوربص ولو ةصقلا رخآ ىلا اوريصسي نأ ىلا اهتبلي من مهنال

 حدددلل مدوددو ددأل حانروم متل ١0507 10. 22) ارعبسب

 هللا رونو اوفرصنا ىف ص>هداغلا نا اريلعل 5 زوز درب ةزدازت

 امّناو 2 وه نوكي نا لطبف هيدي نيب ميعارباو ميعاربا ىلع تبباث
 ىلذلق نولضاف ءايلوا مهنا ىلع هب لدتسيل ميعاربال الوأ رونلا رهظ

 >دربؤرد ىنعي ”ددازرج رص صوغان مذ نزع 358 نطنق. 3) مهل لاق
 ليتارسأ ىب ةغل ىف ةدوجوملا رابضالا .قيرط ىنع ” ”/ااوولاوا

 نوديري زازيدرإو) 5 , 20 ج021820) نولوقي امك رخا تاغل ىفو
 <97” اورمضا كقو بويبط حرس ررأج (ط10. 16, 2) نوليقيو اذ ددص

 مع مجود مدودد نمر دف دك مص نولوقيو طارت:زراو

 ىلذ لثام امو دورت” صرع صوب صد اوريضا دقو 'دذادرت اورداموم

 ةعبارلاو مدقا مهنم ثالث قرف عبرا هللا كري ميقلا ءالوافو
 ل ذأ 3 7 5 .َ .
 فئلاخل نم هحورو ةهمهلج مهكجسم نأ ىرن ىلوالا ابيرق تجرخ

 م ٍ ةربك ملا ةونبلا لوانتو طقف ءايبنالا ماقم 1 دارا

 1) 21 خصق. 2) م. وجو. 3) 22. .053٠ 4) 11 51061861. ىنعأ
1 200 



 م1

 عنصت هدب نأ ليقن بنكلا نال مهبهذمل نيكرات جدجان ىلنذ

 هكورد) ظفخح هنيع ناو مصور 5 50:51 قمر 91575

 (58, 8 10"7ن”) رشح ممرك نأو رمزا 751801 * 31 (22, 2

 ح٠تاجإجب مالا (18, 1 حداودصر دعصي هبضغ نأو كا هيو صادإ

 تدرودد هزازجد) ت1. 119, 57) لبقت !ءلججر ىاو 533 ة5زل

 هل اهلثم دجوي امو ىناعملا هذه نم دىحاو ّلك نوكيف

 بوسنم لعف اهلك هذهل ذا ةملكلاو حورلا ىلع ةدازم رخا صاوخ

 انحنع تازاج اهلاتماو هللا كدشرا 'هذهو بوسنم لعف ىلتل امك

 *بيرقت اهنم كحاو ّلكلو ةغللا اهب تعسنأ تاءاستأو ظفللا ىف

 *مهضعب تيفلاو نكرلا نيعب فناتسي ابيف هحرش ميهفتو

 هللا نأ لع ةهكدك رمد وردا مز 55 5جاوز" دسم

 لبق ةم ةتدنر دق باب اذه, فلخت هعم لرت مث ةجدق ةملك

 ١02/0 ةظفل نا تنيبو تايناحورلا ىلا هوفؤص نيذلا ىلع هذه

 ةاهب داي سيئو يل فص ةفصلا ىلت نا نتككواو فلخ اهانعم

 هيج اهقلخ هنا داي (42) امناو ةيلل ف ذلآب ءايشالا فلخ هنا-

 ليقب نوقلعتي نيرخأ تيارو ايعنص اميكح ناب اهاري نم كديشي
 طظغللا اذه نأ نولرقيو داوالذ قدس تسرد 1 مدسودد) هللا
 خغل نا اوملعي ل مهّنال ىتالوا نم لهجا ءالواهو ريثك ىلا ىموي

 جلو فوت عنضتو .لعفت لوقي- نا لايلعلل كلطت ليفاسا
 ديجدح لو 15 مد ودرع دج مد, 6 دددردد) تادَد لق ابك

 صاززد لاقو مدورو مدد دصيعز مدووت مودك مدد 8, 36)

 1) مس ندضصم )2  طك ةن 0 بيترق 00. 3) 1 اموق.

 4) 1 مو 5) 6000. هب.
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 نا لوقي باتكلا تيار ليقي مهضعب لعل امك بوتكملا نم اولدتسا

 5 ا اجيد هلوق كاذ ةملكو !احور هلل

 اهنو : نانقيلخام ةملكلاو سورلا هذه نا هل انلق دنووط جرن دساردد

 انملع دقو هيبن ىلا هب هللا ىحوا ىذلا لضفملا مالكلا كلذ

 "ناب (24, 4 0"5تزت) لاق امك ١ هللا مسا ىمسنت بنالا نا

 نيقولخملا ىف نك ءاكف 02 ماقم تدز مما مند مج
 مسا اهانعم فلاخلل 2853 نناكو هادحاو ىنعم 75757 كد

 نيلدتسملا ءالوام نم اذهو ةوبنو ىحو اهانعم 107 هل تناك

 5 نولدتسي مللمعل تدحجو كلذكو نييناربعلا خغلب ربعب خلق

 حور نأ تسلاق بنالا ناب

 اهلوقتب عنصت هتملك نأ تيلاقو اطرح در مردماا نطل 4
 اذه تيزرخ >5 ماكدا ؛هزنذ حدس ” دددد (33, 6 هومصر
 عناصلا نأ اهلوغب بننلا كبر اا خغللاب رصب خلق نم اضيأ

 ال5 (83,4 3597'*) اهلوقب عنصت هللا

 هنم أدصق اهعنسص دل يقع وأ هدارمب وأ درماب هلوقب ءايشالا عنص

 >84'207) ليقت ام ىلع ةرورضلا الو ةلفغلا الو ثبعلا :فيرط .ىلع ال

 دليرتو ترا 114 72511 12 ا 5253 11 23 8

 اهعنص هنا هتوعدبو هلوقبو 75752١ 7١8 هتيلكب اهعنص هنا "اهلوقب

 048, 18: ”"ن80), ليقي ام: ىلع ضع هرج الو هدم ىف ال ةعفد

 ىنخلا ءىشلاب .كلذ انل لّثمو_ 235م0 ؟ةدرت» مجدوع درع مدد

 (88, 6 مهترح) كاذك انيف ورب هيلع ئفنن وا لاعت هل لوقن

 عمو دوج طرح مدصدط ةطزق. 18, 19 'ممدان د )و مددت

 1) ط١ هآ الك طمضصتس. 2) 0000. نيكولا. 83) 21 ايف. . 4

 ه6 الآ[ طمصصتس. 5) الآ ةزطعاتلل. 6) طل, ةان1. 5.
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 عونذصم ديغ هملعو هتويح نم لك نا هيغ هملعو هتويح ١ اولوقي الا

 نيدحوملا رشاعم انأ ىلذو لالدتسالا هجو اولهج هللا ىجري ءالواشو

 انّيم انقوو ايح انقو دانيار امن هيغ ناسنالا ةويح نا اندقتعا امّنا

 ىلذكو اتّيم راص هنع لاز املف ايحح ناك ام هب هيف ناك ايش نا انملع

 لهجب اتقوو ملعي انقو دانيار امم هيغ ناسنالا ملع ىرأ اندقتعا امنا

 الولو "ليك دنع قار املك" الاعب ناك "2 نب هيف اكرام ايش نأ اننلخ

 ناسنالا نأ اندقتعال ناسنالا ىف نيرمالا نيذه نم ةهاندهاش ام

 قلاخ ىجيي نا ؛ةقيقحلاب (41) لاحتسا املف هتاذل راع ئح

 هيلا بهذ ام لطبو هنيعل اناعو ؟هنيعل ايح نوكي نا ةلاح ال

 ىلع هقح جمولعم :اوقوي ملف كلذ عمو لصالا نم مهقلا ءالوأه

 داق نع جينغي ىح علوق ناك ناذ ريصبو عيمس ىنعم كلذكو

 غيني ايا رلع لوقف ريصبو عيمس نع مهينغي رع خلوقو
 ارريسي م جبهذم ىلع مهنا ىرت الا ىح الا راع ال نا ىح جلوق

 ام هب اوميقيل لوقلا اذهب هاوهوم امناو هاوعبتي ل خرظن ىناحو

 هنينف راج ةدجلو !ةييغت ءانعم ىف تراج ول ليقأ مك مهلاليَع

 اهسانجاو ءايشالا لمج ىف رظني امثأ رظنلا نال ايندلا ىف رييغت لك

 ىلا اوبهذ موقلا ءالاه ناك ناف اهدارفو اهصاخشتا ىف رظني سيل

 اوناك ناو هيلا اوأموا اميف مهيلع هداسف انيِب كقف ليقعم اب لالدتسالا

 1) دس. ةسلتمةك., 21 نأ نيلوقي نأ. 2) 215 800. ام. 53) ال

 «كددصا. )4  0[ ىلع. 5) طب هأ 01 ةعءاتق. 0 6) 22. 126م6. ٠

 «) الآ و١.٠ ة8ز دس. هأ الآ 1ض01عو5. 9) الط



 ملأ

 دموي 5 مث“ (14, 4 577551 اضياو 15 زود 5د7 ا ١
 1 هيف اودقتعاف ىراصنلا طلغ بابلا اذه ىفو لوقا مث 7714 ١

 اذوهو داحلالا ىلا ايجرخف 8 دولعج نا ىل ىلنذ متااف ةيريغ

 ةينادحولا ئقيقلل دحاولابو ليقعملا نم كلا نم هيلع ام نتيبثا
 نوفرعي ال هماوع نا هماوع ىلع كرلا اذهب ىصقا سيلو“ نيعتسا

 هنايبل هلتم ىلع درلاب قاتك لغشا الف طقف مسجلا :ثيلتتلا الا

 مذا ايو نيذلا صارخ ىلع دا ىلا دصقا نلتو هتنووم ةفخو
 تافص ٠نكثلتلا هذه ىلا اوءاجو جف ةقدو رظنب : ثيلتتلا نودقنعي

 هنويح اودقتعان راع ىح ءىتث الا فلخ ال. اولقو اهب !فقلعنف

 هب فشكتسي ام لواذ 8 دنع تراصف هتاذ ريغ نيئيش هملعو

 مسج ريغ وأ اهلج دودقتعي نأ نم نولخا سيل هنا خيلع دولا

 راد ل عقرب اىلدا عيوب حتما ماوتمب وقح اهني ودقتعا نت
 ةيريغ ديف نأ لوقف املج دودقتعي ل ناو همشجج نم ىلع هب
 مسج هنأ لوف ويف ىرخالا هتفص نسيل هذه هنتفص نوكن ىنح

 , وهف ةيريغ هيف نم لك نال رخآ ظفلب هوكح امناو ةقيقلملل ىلع
 ةدحاو ةفص 2 ىناعملا هذه نا انلصح كقف ىكو ةلاح ال مسج

 ىف لقعلا اهعيج ءايك فطنلا ىف اهعمج هنكج مث ناسللا امناو

 ديعي امناو رانلا دبعي سيل هنا ليقي نم ل نويبشيف ملعلا
 :قيفكلا ىلع رانلا ةوه ىذلا ادوعص " ىقترم لا : ءىضملا قرح ءىبشلا

 ال اولقو ىلذ نم اوعنتما اذذ مسج هنأب اوحرصي نأ عمون مش
 همي ىلذعف, عوبصم .ميبج لك نا مسجب مبا, ليقبت نا :زوعجج
 1 15 د5 7 2) دك دور + ,3) ل دايع 41 هلك ودتناا 15) 4
 5-3 اهعمج لقعلا نكما 6) من. ١ ءهمدزدع. هت اذعص, 7 ه000. 2 ىلا.



 مف

 ملعي رل نمم نقنم مات لعف ءىجج ناو ردات ريغ عنصي ناو ىح
 ال لعفلا ءىجج فيك ملعي ال نم ناك ذأ لعفلا ءىيجي فيك

 ىلاعم )ا هذه انلوقعل نتلصح ايلف امكحم الو انقتم هلعف نيكي

 ىف لج: لا ةدخاو ةيلكب اهيدوت نا: انتسلا نكمب رز ةعفذ

 :تالتب اهربعن 1 نا 'ىلا انرطضاف ىناعم 3لا هذه عيجت زخظفل ةغللا

 نا راع كرا و تول
 هذه ناف ةرياغتم ناعم :هيف ىلاعتو كرابت ميدقلا نا ناظلا

 انعفد ىنذلا وه انئيبعت امناو عناص هنا ىنعم ىف اهلك 2 ىناعملا

 عهضوملا مالللا ىف دج رف نا ظافلا ةثالتب مولعملا اذه جارخا ىلأ

 ريغ ةظفللا نوكتف ةظفل اهل عرتخا نا بج رثو (40) ايعبجم' ةظفل
 مهوت نافذ اهتاكم ةريتك ظافلا ىلا دوعنو ريسفت ىلا جات ةفراعتام

 ريغ اذه نوكي نا ىنعا :ارياغت بجوت ىناعملا هذه نا مهوتم

 ةريغلا نا ىلذو جكصلا رظنلاب هموت ام باسف هل ننيب اذه

 ماسجالا فلاخ اما, ضارعالاو ماسجالا ىف نوكت اه رياغتلاو

 احرش هعبشا ىتح عنقا ال مث رييغتو ريغ لك .هنع عفترف ضارعالاو'
 كيفي امناو هتاذ ىف ةداز كيفي سيل عناص انلوق نا امك ليقاو

 حورش ىف ىتلا رع رداق ىح انلوق كاذك ايرنصم انهاه 8 نا

 سيل ةعفد هل ىناعملا هذه نم الا عنص نوكي ال لب عناص

 ىلمات كعبو ايونصم انهاه هل نأ كيفي ايتاو هناذ ىف ةدار كيفي

 لاطبا ىف اهيف تدجوف ةسلدقملا بتذلا ىلا تدع هل ىماكحاو اذه

 (26, 14 3778 اضياو دارج تازن )78 (4, 35 553) دنع ةيريغلا

 1( لآ 8 اهيدون. 2( 111.2 8 11 ا د

 4) لآ مكدعردؤرو حرص
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 نودصارلا هذجج ةغللا نم راج هل ةلاحض ال هتف ميحكصلا رظنلا

 يف هحرش ىف عسا نا ىلا بابلا اذه تك سيلو هوسمتلا مغ اذا

 ىنال ةغللا عاسناو تالاعنسالاو تازاجنا 1قرط نيباو باتكلا اذه

 ةيروتلا ريسفنت ردص ىف اعساو 2 ارادقم ىلذ نم نحش لكق

 ىكنع ةغللا ىف ام نابب ىلع رصنقاو انهاه هندلعأ نود هب رصنخا

 رة 48, 16 0*7 هلوق ى معض امو لآق نأو لخقف دين ةخيرش لك

 هصودد ءانعم نوكي نا ىلذ ميقتسي انلق )تادث ١نماوز ” د
 هلوقكو 3277103 هحرشو 01١) 5 ت55 (105, 4 570) دهلوقك

 تحرشو مخ كدؤزر 1دلاودأ ”اصح» كداوزلا م0, 2 مازاق)

 مازن ناز ءلرقكو ؟تاددد مربدو راثان ” هرد هذ نود, 11 طاودصر

 مدرج تزرديرخ حزر)5 (3, 11 ”0321) دحرشو اطزلا "031 ” (18

 جد ”مردد حذ دزنتا 8, 30 7“ةض3) انعاف هحرش كاذك

 انكغ افرصمو ازاجم هل هاندجواف نو اذه نم ءئت اف 453

 لقيط نم تحجو. نا 8 ليقا رث“ كلن نم وثكا اانيلع نكي*ء رف

 فقلخ هنا انل مص ام وه راع رداق ىح هنا ىلع لدي امم رظنلا

 .. ]1 ءء | 00 جفت انلوقع رطف ىففف ءايشالا

 ر دقي الو رداق هل ع
 3 -_- . 0 هل 2 |

 اصلا 4 2 يك لع خوال رعبملا واصلا" نيكي او يح 9
 خييدب انعناصل انلوقع اهتدجو ىفاغعم 3) هذيف هعنصي عمرا لبق نم

 ام ىلع ماع رداق ىح هنا هل ستيبت عنص امب ىلذو ادحاو انادجو

 ىناعم 83)ا هذه نم دكحاو ىلا لقعلا لصي نا زوج الو ننيب
 ريغ عنصي نا هدنع لاكسا امن ةعفد اهيلا لصي اهناو رالا لبق

 1 354 متكنلا كا د دمرضتطمل 3) 012١ 1طن 102:32 - .4) 04

 200. هس م. 5) دس. #5 عقب



 مل“

 5110 )0085 ” 38 614. 45, 5) اضياو ”لزز ١0849) ” ؛د#+ :درطد

 حجطرم ترزر ورز 5 دزرب بلد دنقل هقر 21 اضياو ةصأجا)

 ىنعم اذ لثق لق نان وحنلا (9) اذه احن امم - :هزرطدرم

 حت انف ق'ماورب 5 ريدخدلا ى ايكدا ندحتسما نيقإلا ىنذ

 5 ددوز# 55 5 6طذ4. 45, 18) هلوقك دحاو ىنعمل اهنا مكحا

 هدد دزبخ 100, 3 ماؤدص) هوقو جاموس رود حصوم مدد

 اهدحا فصي نا ىلابي ال كييقتلا اذه ىعبف حاتطزهج 05

 (9, 29/30 0512”5) ةغللا ىف اذه ريظنو رخآ لعفب رخآلاو لعفب

 رد مزتدرألا هدعب ليقيو طادد دول تنين رد زردد» داج»

 لعفب رخآلاو لعفب مسالا اذه فصو 750 "8 حاد الند

 لق نأو 71253 وه 5137١ ناب ليقلا حيف دىق ذا لابي رثو رخآ
 تيكديكو .ةددواأو دو هداف نمردوو مهاومصر رركت نيس

 اجدد 15 ناطر نك ءاع دي علا عن سرا اي نو

 ئينال 751007 1790 هنالو: 5 مثال 577١ نت ليلعت اذه هل انلق

 مر زون 4و, 2 حيطدسز دغللا ىف هيظنو ” ىنالو اجرب

 نارب دج هز مدع ادد هر دجد درج طد روريص حصرتد طد

 مكنإلو ت95 73209١ مكتالو 5اطزلا مكنأل هانعم 10١3047 تزن
 (44, 2 2)]7') اضيا هلوق ريظنو تا8 ١33 مكنالو 578 3

 ىتالو ددز” ىتالو د طدصد رددوا ددرر» درر محام

 نحس انمالك ىفو باتكلا لوق ىف دجوي املك لوقا ةلمجلاب ك١
 هبجوا ام فلاخي هلعف ىف وا انقلاخ ةفص ىف ظفل نم نيدخوملا

 1) طن. :داتدوريبهو ح لاب



 ملل

 ةكرلل عاونا ةتاسب ىلذكو رهولل ىلع ىتلا تالوقم ةرشعلاب كليو

 3لاو اباضقلا 3لاو 07 3لاب ىلذكو خيمللا 1 عابنا غد لن لل 1

 ععطقو دادعالا رئاس نيب نم ام اددع ععالتخاب اضيا مكحتلا هجو

 ن نأ 0 دارا اذا امهنم كلاو لك ناك ع ليقاو امتتاضيا ١ كلف 'تيرزاور 5 بلع

 عمو نازجاع اعيمجن هل رخآلا نواعم هلا 4 عل متي 9 ءون فلخ
 ناو نارطضم اعيمجت هتنواعم ىل رخآلا رطضن هتدارأ ناك ناف ىلذ ع 58 [١ 6.. 6-5 ١ 2 3 0 .« أ / . 5 : ٍء

 بجو هتثاما رخآلا ءاشو مسج ءايحا اهدحا ءاشف نيرانخ اناك

 ناك ناو نيبلاع ريغ اعيمجت نيظن ىع ايش ىفخ نا ردقي امهنم
 انههف نيلصتم ناك نأ اضيإا ليقاو نرازجاع اعيبخ ىلذ ىلع ردقي ا

 امهليتممت امهباككا غوسا الو امهنيب ثلاتبف نيلصفنم انك ناو دحاو

 5 8دنع ىتثالواو ناضرع ىيذع .نال ثلاث الب نيسامتملا رونلاو لظلاب

 سيل هّنا نم بنالا تلق امل ةقفاوم محك هذه نتيجرخن :ناممج
 صرردأ معدد مطوب 4, 35 53-) ايلوقك دحاولا ريغ فلاخ

 6513. 4, 39) اضياو زددارو ددزر ردع حودؤررح وص ” د
 هدصود جحاورود روم « دو دددط 5ع مدومأ مرات صرت

 (45, 22 تازتثا) اضياو زر »م مصصو رمدعد طرد !ريدد

 اضياو دازر "د رع دروب دو مدرع موب ٠5د دزوودل رع دزذ
 دونغ د5 هددزرطملا ترون مدرورو ازرك" زم ةطنق. كة, 6)

 . 1) 15 هع 311688 1 نابلا. 2) ال1 ةزصو ةمنعغ. 3) 1

 عمان1. ؟ءعرصللل. ءدع 316. 2281211. )5  .022 .22 )4  طق. ةانكل. ةزطعاتل

 6) طحن. ءعغ الك دس م5 مدوتسف م72ععع0عسمغم ةعطتر وا“ 7 ماو )<



 مأ

 ةيجن ”ىه ننيل ليلد :ىلا  ليبس الو ديلعأ لحيل ليلكيلا .ىللذ

 لك نا لوقا دحاو هنا ىلع ةّلدا ةتالثلا هذه دعبو هجوب ثدشل

 ام ىلع نفقو دقو كحاولل ذخ ىهف نينثالا نيك لطبت هخ

 - اضيا انهاه لوقأو بهذملا اذه باكا ىلع اندر ىم مدقت

 ىلا اهلك تادوجوملا 1:مثانسا مل مهل ليق اذا ءاللابه تكحجو

 نولوقي هتدح ىلع الصا اهنم عون لكل نا اويوت رثو طقف نيلصا

 ثلاث الو وضلاو عفنلا 2 ىلا عمتجت اهنونف ترثك ناو اهانيار انا

 تدجوف لوقلا اذه تحكفصنتق ةنينتا ىلا اهاندنسا ىلذلف امهنيب

 عينج هلك رضلاو عفنلا اندجو دق ليقيف جلباقي نا لباقملل 4 نا

 ةددكو عميسلاب اههينمو رصبلاب 556 ام ”امهنذ قار نسم ىل

 5 ىلا اهعمجج مكريغ نم 2 ىلأ اهعمجع ىلوأ ؟متسلف رخالا تالتلاب

 لوصاو نوللا تح ناعمتبج رضو عفن لك ناب اضيا علباقي نا هلو
 ءاهسلا نولو ةرجو ةرفصو ةرضخو داوسو ضايب 7 ةيعيبطلا ناولالا

 7 ىلا اهمضب مويغ نم 2 ىلأ لدلا مضب ملول # سيلف 7 ضرالا نولو

 ميعطلا لوصاو ميعطلا تنحي ناعمتج امهذاب اضيا لباقي نأ هلو
 ةراح ىو فيرخلو حلملاو رملاو نابطر ناراح اهو مسدلاو ولشل 9

 معط وهو هفتلاو ةسباي ةدراب 2و صفعلاو ضبقلاو ضمالو ةسباي

 ايعمج نم 2 ىلا اهعمجع ىلوأ مث سيلف بطر دراب وهو ءاناقلاو ءاملا

 لدتا اهيلا دنتسي ةىتلا عئابط عبرالاب نولباقي ىلذكو 9 ىلا

 1) 36 7111 همدزسع. 2) 36 أم. 8) صب دمت. 4 36 هده

 5) 11 ءهرصعتل مطب دع ج11 6178 ةططقتتالر 12. 811. عطل. أ هس

 ة) لب ةرتؤونؤو حام سيلف» هطبااسهمرعي ١ ) طل بارنلا. 8)

 ىلا
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 مع

 اجد هدو هصررت١ (49, 9 37 ) هلوقف رداق هنا اماو حازب ترد

 5 دا (29, 11 1 "1”5) هلوفو 72153 59 دييد» عزت اطدوص

 مد 0, 4 39) هلرقف ميكح رلاع هنا اًماو - ””ت377 5

 اماو سوو تدك )8 (40, 28 57” هلوقو 72 |” توج

 -درود #١) (86, 8 9”8ت) هلوقف ؛هلاعفا الو ههبشي ءىت ال هنا

 نم ىناعم 6لا هذه انعهس ام دعبو "210253 )8 ” مجعد

 كاذك هاثدجوف رظنلا فيرط نم اهنابثا ىف انذخا ءايبنالا بتك

 ءىش ىلع انغلاخ نم انيلع هضرعتي ىنعط لك لاطباب هعم انرفظو

 ايهل ثلاث ال نيهجو نم كلذ نوموري امنا مهنا كلذو اهنم

 اهب ظفلن ةظفل لكب انذخا رخآلا» نيقرلخملا ىلع هسايق :اهدحا

 نحرلا ةردقب كلذ عيمج مضون ةفرعملا هذ نم اننكمت كنعو

 هلوحو

 نم مكقن ام دعب دحاو هنا ىلع لحي ام تدجو ىنا الوا ليفان

 اهسنج نم سيل ناك امل ماسجالا عناص نا هلوقا ام خندالا

 نأ 8) هنال ادحاو وه نوكي نا بجو ةينك ماسجالا تناكو
 ماسجالا مهسر تح لخدو ةدلعلا هيلع عقو حاولا ىلع داز

 هنم كب ال امب عناصلا ىنعم ىف ىضق امنا لقعلا نال اضياو

 ريغو لب هنف هيلع داز ام امو هنم كب ال ىلا وه :دحاولذ

 ىنخلا لوالا ليلدلاب تبت دحاولا عناصلا نال اضياو هيلا انح

 ىيس ناث ليلد ىلا ياتكف هيلع داز ام امو ثدمل ليلد وه

 ٠ هلاعفال (5 ذدط موهات"تد). 2) 115 كحاولا. 3) 21 ّدط 21 )1

 لكف.
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 مالكلا تددر امثاو ةيلكلاب مسجل ضارعا نم ءىشب ةبلاطملا اهعم
 ةدعاق اهنال احرش اهعبشال راصتخالا قداع عم ةملقملا هذه ىف

 اذه ىلا هيف لتكج ىنعملا اذه راص فيكف لثق لق ناف اهدعب

 نيببسل ىلذ نا انلق ةعساولا لاوقالا هذه ىلاو ريتكلا بعتلا

 نم عسوأو ةرعاو رثكا هلوصح ةيانعلاف زيزع ءىش لك نال اهدحا

 نم لهسا ٍناجزلا ناحدجو نا ميلعم وم امك نتيهلا 7 ةيانعلا

 مهلاوقا ترثك ةفرعملا هذه ىف نيضئاخل نال ىناتلاو رهو ن
 2وأ ناوتو كورن وأ 0 سل ا

 جيتحا ىلذلف بانكلا ردص ىف انمدق ام ىلع ةوهش ىلا ليم

 تغرف قاف فحل حاضيا ىلا ميينحا اعم مهئاطخ نع فشكلا ىل

 زعو لج انبر انفرع ليقاو ةلاقملا سفنب ىحتياف :تامهملا هذه نم
 الو ءىش ههبشي ال راع ردق ىح دحاو هنأ هتايبنا لوق ىلع

 لجاعلاب هانلبقف نيعاربلاو تايآلا ىلذ ىلع انل اوماقاو هلاعفأ 4ههبشي

 (6, 27 5235”5) هلوقف كحاو هنا اًماف رظنلاب انل ؟مصي امد قا

 ١ك 13. 32, 39) هلوق اضيار درج 5 زردججرب ٠ ربك ررصون

 (514. 32, 12) هلوقو "زد 0٠704 ركرلا خخ و8 ازال 55 تلازل

 (ة5ذ4. 5, 53) هلرقف يح هنأ امو تدر اجرب درر مد نصر جحد ”
 فصد دودو حرص حصاورب اورد ردو دهع هدهد ط؟د م هد
 ححص حاجطرم رود مورو 0 59 (10, 10 57727 دلوفو 2087

 1) 36 هرص2 2) دص. سي 8) ا[ مهخرت ده ح تاهوومملا»
 4 هام. ةطقتوم )5  6 حاضير 121 لصحإ ةذ26 انل.



 ناك وه مسمخل سيلا عتافغ نم 2اويبتنيلف امسج 'همهيرن نا اومار

 ىلا انلصو ىتح انشتفو انصخن راثآلا نم هيف امي انمولعم لوا
 ء-

 اهسج هلواكيف الثم 3723384 ىلا نوعجري فيك هعناص ةفرعم -2 3

 ىتح هنيعب انورعم اصخ# عناصلا هل انسمتلا ىذلا مسخل ناك لهو

 لكل اعناص انسمتلا امنا هاوس رخآ اصخ# هعناص نوكي نازوجب

 مءعنص عناصلا اذهف انركف ىف لصح مسج لكف هانلقعو هانيار مسج
 ام انضحد دقف هعارو ام اوسيتلا نيذلاو ىلذ نع ٍراخ وهو

 نمو هتوق انتي هملع ىانت بوجوو ماعلا ناسنالا ةهجع نم هومار

 سوفنلل رصحني رل عطقنيف ةياهن ىلا غلبي ل نا هنا ميلعملا ةهج
 ىلذ ديزاف اهرساب ميلعلا تينب (87) هيلع ىنلا لصالا ةهج نمو

 اذه دعب نوكي نأ نكمي هنا ىظي هانأاظ لعلف لوقاو احرش انعاش

 نيبعمجا عراكفا وأ هلني رث سانلا دحا ركف امتاو رخآ ميلعم ميلعملا

 عيمج نا لجا نم كّساف ©و اذه نا لوفاف غيلا لصصتت رن

 باتكلا ردص يف انمدق ام ىلع مسيل طسوتب ملعت امنا تامولعملا

 دقف مسج طسوتم وا اهسج نوكي نا نع مهلعملا جرخ اذان

 هنابتاب اوبلاطي رف نيذلا امأو هب رخآ ميلعم هءارو نوكي نا عنتما
 وا بضغ وأ نوكس وا ةكرح هل نوكت ناب اوبلاط ٍهنكل اهسج

 قيرطب ةقيقلمل ىلع اهسج هنوكب اوبلاط كقف ىلذ هبشا ام وا اضر

 )22845 بلاطا سيل لق نم. نوهبشيو ظفللا فيرطب ال ىنعملا

 ظغل )2147 نع لازا امنا هناف ةوبر رذجع هبلاطا ىنكل مرد ةثامب

 تعفترا مسج هناي ةبلاطملا تعنتما اذاف نباتف اهانعم اماو ةثاملا

 1) دطم خيعصمددزر 11 عصصحددر ءال. الطتقةمووهل مب 53 1. 4. )2  اتت

 ددصردؤذو. )3  ل[ رص مقنع. هم62085. ة#كد*#3! 4 م. هأ الط 0دمتطم



 ابا

 ةبلاطملا ف هذه جتابلاطو كلذ هبا ام وا نامز وا ناكم وا

 هذه نسمّدقف مسلمل ىناعم 2 1فاصوالا هذه نا اهنيعب مسجغلاب

 نأ فقحاو *اهتنووم نم :سفنلا حيراو عنامووم ليزال هةملقملا
 انلوقعب هل اندوجوو هتكك #6 فطللا ةياغ ىف ىرابلا ىنعم 5 نوك

 هارت امب الا ىّدصن ال اولق نيذلف هنقيقح 3 مولعم لك نم قدا

 نييرعدلا بهعذم ىركذ ىف هيلع تددر دقف ميلعلا اولطباو اننويع

 هلمأت ىلا ميتحا نا 7ام ةيافك هيف* اب فقولاو ددنعلا لفاو

 هضومغو هنّقدل هانعم نوباب ىيذلاو كانه هتلق اميف رظنلا كعيلف

 دق ىنا ملعت ىنا ىلذو لوالا دعب ىناثلا هبولطم اوكرت كقف

 فيقد فيه رما ىلا هيف انوزغ انا ماعلا ثدح باب ىف تحرش

 (7, 24 صات>) بانثلا لوقي هيف نا تلقو هلثم ري رل ضماغ فيطل

 انريغ تيار لقو اذ8ا١800 5 ماطر مازلنا 5” ت0

 ًارجباي ال ىنلا جلاكو تارعشلاو رابغلك ىنعملا ىلذ مهتيت فيك

 اسيد ةييداوياقاب ين اا دين رس

 ىنلا ةلونملا ىف ميلعملا لاح نوكت ةرورضلابف ةلزنملا ىلت ىف ميلعملا'

 نم ضيغاو فيطل لك نم فطلا لجو رع ىرابلا ىنعا اهدعبب

 نم ىيقاو فييع لك نم فجاو فيقد لك نم قداو ضماغ لك

 اهتّّيفيك ىلع فقي نأ نكمي ال ىتح ماش لك نم يمشاو ىوق ّلك
 مالورح مروج ددت (11, 7 37 باتللا ليقي ىلذ ىفو ةنبا

 مدمر هرروص مد مامن مدر مايو دو مزدم دن م

 نيخلاو م١ هند تدل جدرص مدعم مددد»م ردم مد عمد

 1) 86 مسجل الا نوكت الل2 2) الك مالكلا. 83) 1[ ماطنس 4) دع
 ميمصصلط 9 5) دطط. 0181. 6) 22. ىنعس. "“) الآ
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 فطلا وه اريخا انل لصاخل ببسلا نا نيبت دقف هيقري ببس نم

 جيلثلا نم فطلا وه ىنذلا ءاملا نم فطلا وه ىنذلا راخ كيلا كب

 هنأ تلقو لصوف ناسنالا لصق هيلا 3: ىذلا فيطللا ببسلا اذهف

 ام ىلع اهل *ماظ اهلوا لثم هنامولعم رخآ نوكي نا لوح نم

 ىف عجار :هملع دسفم وجم لب تللقو اهبينرنو اهموسر نم نرككوا

 نم راخضبلا ىقرملا ببسلا نوكي نا هسفن مزلا نمك (86) هبولطم
 هبلطم عيض دقف الوا هيف ضاخ ىلا ملتلا لقم اجلث صرالا

 هل الصاح ناك ملتلاف ؛اجلث بلط امنا ناك نا هنأ لجا نم

 لق لب ءام وأ اجلت نوكي ناب ةبلاطلاب حصفي مث ناف بلط ريغب

 وا ءام وا اجلث هبلاط ىناب لثاق وهف هلبقأ مل الاو هارا نا كيرا

 ىرنا نا زوجج ال ناك ذا لوالا ظفللا ريغ ظغلب هبلط هلت اراب
 اضبلا ببس :5ىلع داع وه ناف ءايشالا هذه الا بابلا اذه ىف

 ر

 لبا دقف ببس ال هنا لاقف «ىئرم هل لصحب امل لاطبالاب

 لق نان حساف ىار وا بذاك عمطل «هدنع بص دق ىنعم

 ىلا ىلاعد ىنذلا بسبسلا نيبا نأ ىغبنيف حورشلا هذه تيوننسأ

 تيار عناصلا ةفرعم باب ىلا تلصو امل ىنا ليقاو انهه اههدقت

 دضومغ ببسل نووخأو كوربل 2 جنا لعبت كلت نويعفاذي اموف

 دعب نكت نأ نوموسي نورخأو ةقد لك 5 هنقدو هانعم ضومغو

 اهيج 00 3 هريبصت وموسي نورخأو ىوخا ةنرعم هتفواعم

 وا ةيبللا هل نوبلاطي 7 هنكل هميسجكب نيكصفي ال نورخآو

 1) مصم هت. 2) دس. ه6 الآ[ ةعءا8ق. 3) د1. دتلعع 4) 21 200

 ذص 282>ع. الوا ضاخ هيف ىنلا جلتلا لتم. 5) 21 ذط 538158

 21. نع © لاطباب. 6) الآ ددارم. 5) د. ءننت هان“ ةلظعاتلب
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 دب

 هملغي نأ لطب ىلذ لطب اذاو هاصكحا لطب هل ةياهن ال هنا ىئط

 ىنعا مولعلا عيمج هنم وشني ىنذلا لصالا نال ةتلاثلاو دحا
 ربخ دنم"وشني ام خرركي زا روحا ؟سيلف دلاج الا انشا

 نم اهيق ىقرتي ناسنالا نا" تنلقو لصالا غرفلا فلاضف .هانشم

 سيلو هنم وشنت لصا اهل 'مولعلا عيمج نال ىرخا ىلا لاح
 انحرش امك طقف ملعلا مدع لهل امَّناو هنم وشني لصا هل لهل

 نا كانه انللد ام لثمكو هدض سيلو رونلا مدع هنا مالظلا رما ىف

 كاذكف ارون ريصيف ملظملا ءاوهلا بلقني مث رونلا كض ناك ول مالظلا

 لفاخل بلقني نا رجع مث ملعلاك الضا ناك ول لهخل نا انها ليقن
 نف ناعنابتيف دحاو عج ىف ناعيمتجج لهتش“و ملعلا ناك لب اناع

 هذال ىرخا ىتلا لاح نم ملعلا ىف ىقتري ناسنالا نا تلق انهه
 لاح- نم لهل ىف ىفقتري نا زوبج سبلو عوفتايو لصا نم وشني

 ملع كرث وه امناو اهيف ىلسي لزانم لهمل ىف سيل ذا ىرخا ىلا
 قدا ةريخالا ةلونملا ريصت ىنح نلقو 2همدعو ءىت دعب ءىنت

 ءاوهلا ندعم نم لزني جلثلا نا دعاشن ام ىلع ّلدلا نم فطلاو
 اضيا ركفلا فطلت رث ءام نم هنا ملعنف رظنلا قكنف هرجأل هارئف

 دعاصتلاو ريخبتلا ليبس ىلع الا فتري مث ءانا كلذ نا ملعتفا
 راخبلا ىلذل لب الو انلقف اضيا انقرغا مث راخب هلوأ نا اندقتعان

 1) طص. هت. ه5 19ج. 708568 مل. 2) دس. هن 21 هدم عض. )3  ست

 درصات»#ق: 0[ دماج ءام هنا ملعنف هما ىف ركفتنف رجحأك ودل نم لوني هارن

 ومو ضرالا نم عفترا راخب ءاملا كلذ لصا نا ملعنف رظنلا قدنف
 راكبلا ببس ناك ايش نا ملعنو رظنلا ىف قرغنو ءاملا نم فضلا

 انل نيبت ىقف هنم فطلا ومو ضرالا نم داقر ىنح همأ.: هلل. 7. 65 ةلطتتم ١



 نا

 دحا هب نوكيف هيف سانلا لضافتي ال ىخذلا ماعلا ءىشلا وهف

 سحت :اهدجت نا مثاهبلا ىلع هب ”نولضفي ال لب رخآلا نم 3لضفا

 سيل سانلا مثاهبلا هيف تواس ءىيشف نوسح امك اهعمسو اهرصبب

 اذه ىلع ناسنالا فقو اذن هنم ظلغا :ءىش نوكي نا زيه

 اضارعا هيف نا هلقع فطلب ىار مسج هنا ملعف سوسحخل ءىشلا

 مث انقو دربيو انقو امكو انفو ضيبيو انفو دوسي هعار امل ىلذو

 ىلذو مك ىنعم هلصاح * ىنعم هيف نأ ىريف فيقدنلا ىف ديزي

 ىويف فيطلتلا ىف كيزي مث فيو: ضرعو لوط ىنعم ىلع هفوقوب

 رج مث هناثالم ىلذو ناكملا هلصاح هعضو رياسي ىنعم هعم نا

 نامزلا هلصاح دكياسي ىنعم هعم نا ىلا لصيف ظن ةقد عم

 عم ”قاسنم وهو ئىياججو ؟غلابي ؟لازي ال اذه ىلعو هواقب ىلذو

 ريخالا ىلذ نوكيف هكردي ام رخآ ىلا غلبي ىتح هيي نكف
 00 1 لطح ام ءاسحا لوالا ىلذ ناك انك. هل ,لضح دام فطلا

 ا ناسنالا نا تلقو اهفطلا تامولعملا رخآ ناب تهمح انفام

 ءارو ملعم ال مولعم ىلا ” ىهتني ىتح ميلعم ىلا ميلعم نم
 ادودحت 17* هيسج ناك اذا ناسنالا نال امهيدحا لالخ تالثل

 ىلعو اهادحا ملعلا ةوقو ةيعانتم هايق لك نوكت نا بجيف ايعانتم
 ةيعانتم نوكت نأ بجاو اهثاقب *!نتفو نا ءامسلا ىف تلق ام

 ناف ةياهن هل نأ لجا نم ناسنالل رصحني امنا ملعلا نال ةيناتنلاو

 1) الآ ذط ملعأ سبر. 2) 11 مه 3) دم. ١85 65 020. دنم.

 كا مامخأ ١ 5) 522 هال 577 7 62 3557 0 م١001

 8) رس. 0»#ذ, 1 5 (ح فحل 9) م. ميلعملا. 10) 11

 ايسج. 11) 11 ةوق 1 90010. 2.



1 

 هنوعيطيف هيف مهلعنتسي اب نيقولخملا عفن كلذب دارا ثلاثلاو

 اجرروداو 5-3 تءباجرب ١ هداج مق, 17 تازنعنا) لق ام ىلعو
 كتقولا اذه لبق اهقلخ ل 2 ملو لق ناو تاثص ددد د35

 نا راتخملا ليبس اذك اضياو هنع لسيف تقو نكي م انلق
 ءاش ىتم لعفي

 ىلوالا ةلاقملا تالمك

 ةيناثلا ةلاقملا

 ىلاعتو 2كرابت دحاو ءايشالا ثدح نأ ىف (85)
 اهيهانمو ةليلج ميلعلا ىدابم نا ليقا ناب ةلاقملا هذه ىف رذصا

 ناو رخآ ميلعم دءارو نوكي الف ريخا مولعم ىلا غلبت اهناو ةفيطل

 ويصي ةلزنم لكف ىرخا ىلا لاح نم هتامولعم ىف ىقرتي ناسنالا

 ىنتح اهلبق ىبنلا ةلزنملا نم قداو فطلا نوكت ةرورضلاب ىهف اهبلا
 ناسنالا اهافاو اذاف اهقداو اهلك تامولعما فطلا ةريخالا ةلونملا ريصن

 نوكت نا اهلواكج نا هل زيجج الف هبلط ام وهف ةقدلا كلت ىلع

 كدا ريلعلا ىلا عوجيلا مار امناف ىلذ مار وه نان ةليلج

 بتارم ىلع راج ةاعم وهو ىنت هب ىلا ىناثلا وو ىحتبا هنم

 وه امناذ ريخالا ميلعملا ىف ليلجتلا ىف ْذخا امّلكف ىكعتو ميلعلا

 ىغبنيو هب لهخل ىلا عوجيلاو هملع لاطبأ لب هرظن لاطبا ىف ذخا
 ىنخلا ببسلاب هعبتا مث لاوقالا 60 هذع نق نيا نم حرشا نا
 ميلعلا ىدابم نا الوأ نيباف ةلاقملا هذه لوا ىف اعيدصت ىلا قاعد

 سلا هيلع عقي ءىش لكو سوسخل نم ىدتبن اهنال لويقاو ةليلج

 1) 2. 022. )2  ط2. 9583723. )3  ط2. 12011615 761طانق02
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 نأ

 نا اضيا هّلعلو هجو ىلع نامز لاقي نأ طقاسف تادوجوملا هذه

 لوقنف ةيكممل لكو ةردقلا لك هذه له ققيف ماسجالا هذه ٌلقتشي
 لالدتسالل انيفكيو هظفكأو هملعنل فكان انا ملع *ام اهنم* فلخ

 رزقا سيلوا :انلق هفلخ رث انين كرت" لهف. لق نافا ةتيبيبر "ىلع اهب

 نم ماعلل سيل نا لقعلا لبقي فيك ليقي هلعلو ءىت لك فلاخ
 دب .الف اقولخم املع اندقتعا اذا لوقنف ةنس 5698و فالا4 الا وعلا

 ةنس 100 سار ىلع نيقولخملا ؛ ىك انك ول تيارف ءادتبا نم هل

 الا ؟ىرحالابف ىلذ ركننف ؟بجناعن انك له ؛ةقيلخلل ناضم

 نم نأ انكدنع ناك اذا هسفن ىف ٍلوقي هلعلو ةلملا هذه ىف نككنن

 ىلا ءايشالل اكرت فلاخل لزي رلو كاذ هكرتب لعن وهف ايش كرت

 لوط ىلع لعف هعم لني ملف العف ىهمسي كاذ هكرت فذاو اهقلخ نأ

 نولعفي امنا مهتال الاعفا سانلا كورت: تراص امنا ٍلوقنف نامزلا

 فلاخل اماو اوبحا اوهركي مث ناو اوبضغ اوضري مف ناف ضارعالا

 اهكرت اذا نوكيف اهل لض الف ماسجالاو ماسجالا ثدحك نا هلعفف

 نا هلعلو كوس *دجوي ل اهتحح نا كرت اذا لب *ةلعف نقف
 ةثالك اذه ىفف تادوجوملا هذه ىرابلا فلخ هلع ةيال ىكفتي

 اتباع ىلذ عم نوكي الو هّلعل ال اهقلخ لوقن نا لوالا ةبيبجا

 _ ةعفن هعييضتل ةلعل ال لعف اذا اتباع ريضي امنا ناسنالا نال

 اهحاضياو ةيكلل راهظا ىلذب دارا. ىناتلاو فلاخل نع. عفترم اذهو

 رونصدردر حدود دودج رتدرس لفقر 19 حتاودط) لق ام ىنعو

 1) طقم هدم )2  دن. عمل 3) الآ ةدالق) [عح 653 4)

 ةخقلخلل هل. م. 54 هصص. 22 5) 21 ؟ همدز. 6) 21[ ىركلابق.

 «) ال1 اهلعق. .8) 31 ءئت. )9  د2. «طخقالم

_ 
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 ىلا نولصي نوقولخملا ناك ىلا رتاج نال رد

 فلاخلل انلوقع *هدرفت نا بجج رم وه فيك اذه ىلع فوقولا

 ديرفتب لوقعلا نهيح امناو هلثم كردي انعيمج ناك نا ىلالا

 فيك *هيلع فقي نأ قولخمل فيرط ال نا لعفلا اذهب فلاخل

 انسفنا لعجت نأ انماس امنا ةيفيللا هذه ةهيرن نا انموسي نف وه

 يل ايام ريهتكولا ار يطا ىو نات

 ىف ناك ءىش ىلا لوقيف ضرالا ناكم ىف ركفتي هلعل وا اهروصن
 هنظو ناكملا لحب هلهج نم هب قاب امنا اذه هلوقنف اذه اهناكم

 هسفن بلاطتف ءايشالا نك كاعوضوم ناك ام وه ناكملا ىنعم نأ

 نأ ىغبنيف [42] ريكايف ةياهن الب كلذ ىريو 5عوضومل عوضومب

 نيمسمل ءاقتلا وه امناو ىظ امك سيل ناكملا ةقيقح نا نيببا

 ؟امهنم كحاو لك ريصي لب اناكم امهساغ عضوم ىمسيف نيسامتملا
 رث ناو ضعبل ناكم اهضعب اهترادتساب نآلا ضرالفذ هبحاصل اناكم

 نأ هلعلو هجو ىلع ناكم لاقي نا طقاسف ماسجا الو ضرا ىكنت

 ماسجالا هذ ثدحت' نا لبق نف ليقيف نامزلا ىف اضيا رّكفتي
 هلوقي امنا اضيا اذهو دوجوم لك نم ايراع نامزرلا ىلذ ناك فيك

 ناو ىلغلا نع يراخ ءىش هنا نئظيو نامزلا نيمحت لنهج 17

 ءاقب هتقيقح امتاو- كاذك نامزلا ةقيقح سيلو هيف اهلك ايندتلا

 نكت من اذاف هنود امو ىلفلا نم ىرخا دعب ” اللح تادوجوملأ هدذع

 1) 1ك مددقص ةذحم نأو 111 23ع. 01136 ةةتتفا12 111ءانوع قه: ة8و]-

 796 81121. 2) 122. 81111.. 196822. )4  )301.2>25 .12 )3  الآ دج 6ةهكأناخر ه5
1 : : 

 2 121ع. اعونصم /”#/1, 22. ةزلاظا5. 5) 11 طاطاطإ زطالاط3. 6)

 ممر. )6  دم. عا ل1 ممدطتم“



 ا.

 مهلدنف لماللا ملعلا ىلا مهعفلن ىتح ءىت ىلا ءىش نم مهيقرت

 ىف اوعقو كقف رومالا هذهب اورقي مل © ناف ةتحح ءايشالا نا هب

 مصاب (27, 8 ,اج نوجد باتللا لوقي مهيفو حالصنالا نم ماننلا نئابلا

 مرد رباط دؤررد مروددص دحدد تطدردد اجتنرج ميم توصدرص
 تو وز رخآ بعاذم ان نأ نييبا نأ ىىغبنيو ص لن

 لضا نم* عورف ىف اهضعب لب الرصا :نيسيل اهنلتو 12لا هذه

 | ةجاشل مزلت 3و 3 وأ نيلصا نم تععمج * عورف اهضعبو دحاو

 رسللا ىحاضياو الصا 12)ل هذه ىكذب نلآ اهيلع رسللا الو اهركذ

 لوالا لصالا تببثو اهبعش تعطقناو اهعورف ىلذب تلطب اهيلع

 تحرش ام ىلع ءىش نم ال: اهثدخا اهكدخم ناو ةتكح  ءايشالا

 لك هب ٌلدتسا امو بعاذملا هذع رش تيفونتسا لق ناو .تنّببو

 000 لاوقالا هذه عبناف جلا نم اةمرل اًموأ ةبعذلل فيق

 ٠ ار الملد ىلح نتن هاو ةرابلإ ةاذلع ب هج يقع .قسنج نا نعل
 3 دج (1, 4 م كل. لق فيك ةقدح# اءايشالا تناك
 نعي ره ميكْلل نا. لوقاو. نيباق مدددر» حاجررراط مدا مد دود

 اليلد ٍلوقلا اذه لعج امتاو اجعل ةياهن الب ضرالا تيبتت اذهب

 9 الا ثداولل اهقرافت ال اهدعاشن اهب كاذو ةتدح اهنا ىلع

 2 تييعل .فاخك قو تبل نيج نلت سرس ردت وطات

 نم كفني 5ال ام ناك ذا ةتححم اهنا اذهب انل مصف هاهلاع رخآ

 لوقيو ركفتي «؟اركفتم لعل وا هيلع هذه ٍلومشل اتدحكم ثداولل (34)

 1) ا[ موقع. 2) 2. هن. 3) اك ورمل 4) 0: اهميعا 5

 جادح. 5) طقم هد. )6  22. ©أ م11 .٠
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 دج دودود حطودب مودرب مويصو دزدوج مر د ؛طوصر
 ؟ هد عم مق 2و نيلهاجتملا بهذم رشع ثلاتلا بهذملاو

 ال تب ءىشل ةقيقح ال نا اولقو اضيا تاسوسكل اودخحخ ملعلا

 امك مهنال هركذ ملاقت نم لك نم لهجا ءالواجو سوسحمل الو ميلعمل

 اتيدح وا اتيدح ال ةاجيدق ءىشلا نوكي نأ ىكمي مهل لبق اذأ

 معل نولوقي اهدق الو اتيحح ا وا اعم اهدق اثيدح وأ اهيدق ل

 ال اناسناعراسنالا كلذ نوكي نا :نكم . مدحلال ليف اذا ئلكاك

 انانننتا الو. ازا الاواا اخم .اناسناب_اراجح وا اناسلناا"ال ارا ىا ارا

 لثم ىلا دانعلا هجرخا هوا لهجل هب راص نمو معن اضيا نولوقي
 لك ىّنا ىلذو. هترطانمل “تعم الو 5 هتملاكل هجو الف لاثل ىلذ

 ةنعابلاب ركاكو ةباكملاب هيلع 5 بصعتيو دركني هيلع ددرون ليثد

 ررادودت مسكر طدك مقرا ة5ترور باقل لوي تينت

 ابد راج مزدر؟ هدو ةددرج كرب هدد ١0043 (510. 28, 9) اضيا ليقيو

 وهف لهجح ما ملع ال هنا متلق ملعب مهل لوقيف معرطاني نمو 0
 ىجري اذه ىف هجولا ىلتو ةقيقح رظنلل دنع سيل نأ ثبع ىف

 شكطعلا مهنم غلبي ىتح اوشطعيو عومل اوكشي ىتح ”اوعوجج نا هللا

 راوقالب اوقطن [41] اذذ اوخرصيو اوكبي ىتح عيجولا برضلا اوبرضيو

 ماعطلا اوسمتلا اذاو سوسحفاب اورقا كقف برضلاو شطعلاو عوجناب

 مهعم لازن الف سوسحل ىلي ءىش لواب اورقا ىقف ةحارلاو بارشلاو

 1) 1 ىنيذلا ميقلا. 2) ا[ 2دوخلا )83  دم. ه6 21 ةةطتق67

 صمرستست7.!! 4) م. ]#*. 5) 11 هتبطاخمللل. 6) 1 مصنتعيو 46

 ءبلع. 5) طلق. ع5 12 طمع 7616و ءآ 12 012215 8

 رجملسسي 1201635. ةلطتاءد.
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 ءىنتن لك ةقيفقح دنع تناك نا ٍلوقاو دعب ىلا فبيرغفلا لثم

 هنا هيلع نوعطقي الو فوقولا نع اوفقي نا بججف هنع فوقولا

 اذ ىسفن. ىلع هب نييح ىتح اذهب مهيلع مكحا مو فحل

 مث اككن نأ نيل عن ىلا كىدفقنعا .نقح ؛ ملعلا نا تدقتعا

 نع ميجورخ فوقرلا مهيلع اوبجويل نيرطانلل ايا مهترطانمو لوفا
 تابثا اولواكجي مث ىلذ الول ميلعلاب فيدصتلا ىلا تميصمو دعدا

 ريبدتلا ىلا ةجالمل دنع مهلوقع ىلا انعم مهعرف اضيا لوقاو فوقولا

 دنع مهعامما ىلإو رثصبلا ىلا مهتجاح ىنع تراصبا ىلا نوعزقي امك
 ساوملا لام ميلعلا فقحو مهفوقو لطبي عمسلا ىلا ميتجاح [40]
 سدنهم لاو رعاملا بيبطلاو ىناثمل عناصلا مهتراجتسا اضيا لوقاو
 ناك ولو فوقولا باب ىف نيقداص ريغ مهنا ىلع لحي امم غلابلا
 امل جكذت نا اضيا لوقاو هودجو نم لك اولعتسال كاذك رمالا

 م نا فيكف ثداومل نم مهب هّلح امو لاعفالا نم مهل ىرج
 ليقاو فئاقلمل نتبتيو فوقولا لطبي امم ةداهشلا هيلع (83) اوعطق
 نيبكت نا نوبلطي ةبقاع هل ءىت لك ىف ريبدتلا مهلاعتسا نا اضيا
 اضيا ليقاو :قحلاب ناطناو فوقولل لاطبا ةمومذم ال ةدويحص هتبقاع

 نيقداصلل مهقيدصت ىلذكو نيتيسملل مهمذو نينسحملل دج نا

 هذهف ؛فيقحلا تبتيو فوقولا لطبي امم نيبذاكلل مهبيذكتو

 فيقحت ىلع مههبني باتللا ردص ىف مكقت ام عم ىناعم ةعبسلا
 كتلاقف» ةنيلملا ترما امك ءاينشالا ثدج ىلع هب مهلدنف قحلا

 1) 31 -ملاعلا. 2) 5 لاح. 3) دس. مصكعر 21 200. مص. 4) 21

 ص سقتنع., ه0 ذه +. فئاقللا
 رق < ا ع كنشحف تي يت يب
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 نازلالكتسالا ناذاقتعالا نوكيا نأ كج اذاو ةثب ةقيفكادل نركنا لك

 نيداقتعالل هلتم بجو نينقيقح دحاولا ع ىشلا نايسكت

 لطابلا هب كيتي ىنعا 0 0 ىلالدتسا اهدحا 5

 هم يبل ان كركي طا ل

 قديم اهدحا نيلوق 3 اذه بجو اذاذ ةويللا هلع قىدلسص نم

 نوللا ريبعيف ك1 :امهيلك نيلوق ىف ؟ اضيأا بجو تاكا ريكا

 هنأ رخآآلا ىقتعاو ضيبا هنا اهدخا ىقتعاف ناناسنا هآر اذا رجالا

 ىتلا هنقيفح لطبتو اعم دوسأ :ضيبا نوللا ىلذ ريصي نا دوسأ

 ردص ىف ءايشالا فئاقح نم هانتبتا امم مهمزلي ام ىوس ةرملل

 تداث (18, 8 278) هنو عم *لقتنيو هداقتعا هل عبتي ءىشلا

 صمود درزن مطررل مدع دتزررم ددردوم دؤرند ١ثقد
 قلل نا اور مهقلا ءالوام فوقولا بهذم رشع ىاتلا بهذملاو

 ريثك رظنلا ع نأ اولق مهتال ايش دقتعي الو ناسنالا ؟فقي نا وه

 بجاولاف لضصخحي الو طبصضني ل عماللا قربلاك دأرذ نكأو هباشننلا

 ىئثالوا نال دونعلا باكا نم لهجا مو داقتعأ ُك ىع فقن نا

 قلل نع اوفقو ءالواهو ؟لطاوب ةدوجوملا قفئثاقللل ىلا اومض كق

 انا مبيع هورالا تلك ف هيلع ام ؟ىبنا لا ىراو اعيمج لطابلاو

 مهنم سويف لهل ىف ايقرغي ل نا ةظانملل نوحلصي م نا قلل

 1) ست. 200. مالم 2) م6 ايهالكد» 83) د. 66 11 8203:

 4) دس, 200. هل. )5  دصب 5ص. )6  دصب أ 21 معكم.
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 نا مهلهج 1هب نيبا ام لواو دهركذ انماق نم عيمج نم لهجا

 ىتلا ىف تاداقتعالا امناو تناك تاداقتعالا لجا نم سيل ءاينشالا

 ءالواه 6 : اهقداقح .ىلع اهلصحتل ءايننالا ليل نم تدناك

 ردص ا انميق دقو 3 ناقتنعالا عبننيب عى ىلا ابلعجو ةيضقل 1 الملا

 هيف 3 امالك نتيقبو ىنعملا اذه ىف ارصتنخ امالك باتلتا اذه

 ةقيقح اهل سيل ءايشالا* نا نوعي ءالواه نا وهو انعام هلوقأ

 نانثا هيف فلنخا اذا ءىيشلا ؛ نا مثدنع ىلذو اهبلع ىرجت
 نأ بحجب ىرخا ة:ةقيقع رخآلا هدقتعاو ام ةقيقك اذه مهدقتعاف

 بورض ىلا ىدوي اذه مهلوقو اعم نيتقيقح. ءىشلا ىلذل ريصت

 نيداقتعالا نأ امك ليقاو (32) بورض 7 اهنم ركذا داسفلا نم ةريثك

 10)) نا مهمزلي كاذك ناتقيقح ءىشلل نوكي نا مثدنع بجون

 نأ مهمرلي رت فئاقح رشع هل نوكي نا ءىشلل بجوت تاداقنعا

 | نيدقتعم 10 للجا نم فئاقح 10 هل ىنلا ءىشلا نيكي

 وشع ىداح 6 اداقتعا ء ىسشلا ىلذل 00-5 :.انيعتا ىأر ام ىنم نوكي

 ناسنا دنع للطب ام ىتم نوكي ناو هقئاقح ىف ةدحاو تداز

 ناو ةقئاقح نم ةدحاو ىلذب لطبت نا تاداقتعا 10) نم كحاو

 مهنال قئاقلل نم عل مك هنيعب ءئت ىلع نوعطتقي ال اونوكي

 داقتعالا بورض نم ّمثدنع هل مك 7افرعيف سانلا عيمج اءقلي من

 ام ءىت نع اءلغاشن م اذا سانلا نوكي نا ا معن ([39]

 ىلا كلن لطبيا أ كتم ىنعم هل اودقتعي ملف هيف اوضوخح ملف

 1) مص. هز». 2) 15 ةذصعتل. 3) 2. بداقتعأل !عبيتم. 4 1

 هرص. 4 600. 5) ل[ فح ىف. 6) دل. هده., 0[ دمطتأل “ا. 7)

111011 
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 ىتلا ةهيرللا ةيودالاب اميس الو ضرمل دنع :نوجناعتي مهل

 مهنا ىلع ليلد اهعبطب لعفت اهنا نودقتعي 2و اهلأب نوسحج

 نع مهل انتلتسم كنعو ملعلا ىلع لب نولوعي سل ىلع سيل
 نبتت ءاوهلا نم وزج وه لح ءاوهلا نم الزان هازصبا ىذلا ملثلا

 وج هولعج ناو اولهاجت ءاوهلا نم وج لعج نا مهثال مهلاح
 ايكرتو [38] مولعملاب اورقا طقف هديمجت ءاوهلا لعف امتاو ءاملا نم

 ببس ناكو ءام هنوك لبق ارا هنوكب اورقا نأ فيكو سوس

 مهنا :ىرحالابف ّرخآ اببس ببسلا ىلذل نابو ضرالا نم 2 هيقر

 ىتح مهنع انطوس عن الف نك سوسحل *ءارو ءايشاب اورقا لق
 كانه ناك ناف هيلي ام داقتعا ىلا سوسحل داقتعا نم مهقوست

 ام ىلي ام ىلي ام ىلف عبار مت ناك ناو ديلي ام ىلي ام ىلذ تلات

 هذهف ءايشالا ثدح ىلع هب مهلدنف ملعلا لبكي نأ ىلأ ادبا هيلي

 4و تدخل لثالد4 ىنعا لثاوالا 12ل] عم مهل ةمزال هوجو : ةينامتلا

 نمو , 20 ريصتف. ءىش نم ال ءىث.نوك لثالد هو تححلملا' لكالد

 عئابطلا ٌمض مهنم نمو اهيلع ام همزل هلوق ىلا كويهلا مص مهنغ
 سوسحم# ىلإ لقعلا مولعم تمض كق بنالاو اهيلع ام همزل هلوق ىلا

 درب كدحز مك مورد )88 مت (02, 11 3714 لق ذا عبطلا
 بهنذملاو 2 مراح عاز) دمت مددت طة سدد ا طزناما

 ةثدح ةيدق تادوجوملا نولعيجج ءالوأه دونعلا باكتا بهذم 11لا

 ©و تاداقتعال بسحب نوكت امنا 2دنع ءايشالا ةقيقح نال اعبق

 1) دص. 9 ههدزانع. )2  هز»و  هاقر ايبس نابو2 2[ ممر

 دظ. مهدت, 3) 1 ىو ابف. 4) رص هدص. )5  دصم ةعصضو»#
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 مهنم دحاو لك داقتعاب مهلوقل نيضقان هدجا لب سوسحلا ىيس

 مءار نيذلا سانلاو اهعنص ىلا لاعفالا» اهكلس ىنتلا نحملا نا
 سيلف ومه» 1فح اوتام وأ هنع اوباغ دقو هالوث ىذلا باسنملو

 لبق ىنذلا هلقعب مهملعي امناو هنع اوباغ دق مهتال جاي هسخب

 ممهلوقل - نيبصقلت ازا 7 لج .ارلضخو» دل. اوعبطناق :هليكشتو ءادجا مهتروص
 ناطلس ال رصبلا ةساح نا ىلذو (31) هنوعمسيو هنوري ام دنع

 ناف سمللا ىلع اهل ناطلس ال فوذلا ةساحو عمسلا ىلع اهل

 رث نا سملمو معطو توصو نول هل ءىشب ناسنالا ساوح نتلصتا

 مث اهيلا لصنت ل تاسوسكل هذه سفنلا عمجت هب ملع انهاه ىي

 ناك ناف* معن ليقي هتييار ل لتس مك اناسنا ىار اذا مدحا جا
 ري م وهف ”فطانلل ةباجالا تناك نافذ 2فطنت ال ىهف ةساكلل

 رصبلا ةساح هتمدخ املع انها نا 2ىلع ليلد اذهف ايش

 هيلع عقو ام الا ملع ال هنا مهلوق ىفو فطنملا هنع برعاو هءادتبا

 نا مهل سيل ناك اذا مهنأ كلذو لصالا اذهل نيكرات 2 سل

 سحب الا ايش اولطبي نا اضيا مهل سيلف سحب الا ايش اوتبتي
 رضبلابأ سوسكل ىيس ملع لك اولطبا ةساح ةياب ىرعش تيل ايف

 ةفيحملا ءايشالا نوفاخ» مهل اندوجو ىو ىلذ ريغب ما عمسلاب ما
 لثم ةاجيملا ءهايشالا نوجريو مهيلع طقسي نا اولا تيبلا لثم

 سيلو نوربدتي اذوح ملعلاب مهنا ىلع لدي امم ةدالوالاو عرزلا

 انتدعاشم ىفو فوخو ءاجر ىلع سل عقي سيل نا هدحو سحلاب

 1) دس. ه4 الك مص. 2) ص. هن. 3) 15 فطنلل. 4) 3[ هدم.

 تك 600. 5) دم. دالولاو.



 ف

 نم ثيب ءارجا عيتجت نا اوزيجج 2وا انيدجويف قافثالا ىلع نيقداص

 سس هود هس ميس 2 7 0

 اناف 0 هلأ الوق كوزوسجج 0 م انايلع عءءودتك االااام 9

 5ص ام ىوس 19 تراص ملقت ام ىلا دودر لا هذه :نيفضا

 وهو رهدلاب فورعملا بهذملا رشاعلا بهذملاو تاوجتملا تايآلاب

 امبرو عئابط عبرالب كرشا امبرو لويهلاب كرشا امير ؛ علضم بهذم
 ىرن ام ىلع لون من اهلك ءايشالا نا هباككأ نوليقيف هذحو درف

 رخخآ الو اهل لوأ ال ضارعالا رئاسو ناويحو كتابنو ضرأو ءام» نم

 ةمهسح هيلع عقو اب الا نيقكصي ال مهنا ىلذ ىف مهتّح مظعأاو

 هللا ىجري ءالواهو ارخآ الو الوا ماسجالا هذهل مهسارح كردت الو

 هناو مهل رظانملا نوزجتتي مهنا ىظي نم سانلا ىف نأ ىل عقي موف

 مّداقت نم عيمج نم لهجا ءالواه نا نيباف مهيلع نبتت ةجح ال
 6 مهلعملاب راوقالا ىلا عدرا ىتح رظنلا اصعب مهقوساو نيعتسا هللابو هكذ

 هل انآ ابلق [37] ام دعب ني ءالراق ئكبعتت لوا ى أذ الذا ليتك

 مهنال مهسح هيلع عقي معقب م امب أ هلق انسح هيلع عقو اب الا ليقن

 ايقدص دق اهنوكيف اهرخآو ماسجالا لوا نهاشن رث انأ ” اولوقي رف

 اذهو رخآ الو هل لوا ال هنا اندنع مص *نولوقي لب مهسح نع

 : وأ ىلا اوراص يح 0 0

 0) 2 نأو ه00. )درس. )2  ص, هذ ل1 موال 8<. 0 .120 )3 

 4) 11 لضعمر ه6 600. طددح صازبزالط 33312. 5) الك مو نايعلا.

 6) ميلعلاب. 2) سد, ة1ض01ءهق, 8) من. زر5“. 9) 1 اوعلي.



 ل

 ىلا ءىشلا نا اهلوا اهفصاو انا ىتلا نونف 3)) هذه اضيا مزليو

 كاذ نوكيف هترضتح ناك ىجيبط ءىن ىلا بسني 'قافنالب ءىجج
 ىوعش كيل ايف قافنأب ءىت لك ناك ناذف قافتالاب اذهو عبطلاب

 [36] قافئاب 2 ىنلا ءايشالا نا ىناتلاو عبطلاب وه ىنلا ام

 ليلقلا ءىشلا وه ماسجالا عيمج نتناك نافذ اهرادقم ىف ةليلق

 قافناب (30) عقال ١) ءىشلا نا ثلاتلاو وه ام ريتللا ءىشلا ىرتف

 هدم ةدام الو هيلع ىرج لصا هل سيل نأ لجا نم هل تابث ال

 هذه تابثلا هل ىنلا اف هل تابت ال عىش لك ناك ناف ءاقب ةىلا

 امكو رابتعالاو ةنك ىلع اهل مايق ال ةيهاو ةدساف روما هللا ىجري

 هونكزتو 4هونمخ ام رئاس ىف هكضروا ىنك قافتألب مءاطخ نكفوأ

 نيا نم انل اوُدحلف تمدزار تلبقا ةءايشا نا لوف اما لوقاو
 اهضعب ىذلا اذه ىبس هيف تناك ناكم املع ىف لقو تلبقا

 اهكرت ببس ناك ءىت ىاو تعبيره ءىت ىا نمو ضعبل ناكم

 اذه لبق نم تناك فيك اهلوقيل مث ىناثلا ىلا اهيصمو لوالل
 ام فالخ اهلاح تناك ناف ىلذ ريغ ىلع ما ب ام ىلعا عابنجالا

 لك نا جلوق عليج نم مث ةيفيللا ىلت نيبسج فيكف هيلع ف

 نا نوتظي مهنا ىلع اذه مهلوق لدي اهنم زرب سلما رين ءىغ
 الو ضرالا ىف دجوي ىنذلا ولوللا وا اصل رادقم ىلع بكاوقلا
 ةريثك ”افاعضا :صرالا ةليج لثم بكاوللا نم ؟ادحاو نا نوملعي

 اوناك ناو لوقا مث عفرمب هلاثماو مهنع وهو لزعب اذه نع مهف

 1) 25 هذزصو ه2. 2) م. ىذلا, 115 قافتالاب ةعقاولا. 23) د.
 ءاقبلا 4) م. مدددو 21 حرداطدض. 5) 21 تكس هتناتع. ه5 800. دض

 1287ع. تعمينجاف. 6) 22. 2010212. 5) 22. 68 ]118 1.
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 ىف كرحتت ةتباتلا بكاركلل ةيبرغملا ةكرتملا ةدحاو ةزم ةليلو موي
 روحت ال ةبسنلا هذه ىلعف ةدحاو ةجرد رادقم ةنس 100 لك

 فلا فلا 18 اهمإبا نوكت ةنس فلا 86 ىف الا ةماتلا. ةرودلا

 نيب ام ىوس ةيقرشملا ةكرشلا 2فاعضا هذه >ممي فلا 140 موي

 توافتلا اذه اهتكرح توافنت .ةوق ىف ليقت اف تاكل نم كلذ

 ليقلا اذهب لثاقلا ىلع كر انف 17لا هذهف ةيهانتم نوكت ال .فيك

 ايش لعفت ال ءامسلا ناب بنللا تلاقو تارجتملا تايآلا ةَح ىوس
 (14, 22 059”57 هلوق كاذ رعو لج انقلاخ ىهف اهلاعفا عيمجو

 عود حاددد درد» مجود حر مومزد مرد دددد ت»»

 طد رع جورب مصرع دد دز جمر درتمجم “ وص مج
 اطدو حاصزن دوز >0 دزاج مقر 129 20 اضيا لقو تجوب
 ميق ءالوام قافتالا بهذم عساتلا بهذملاو ما ماككا

 ريغب قافثاب تءاج نيضرالو تاومسلا نا ىلع خلد لقع نا اوص
 اولثس املف تاوم الو راتخ ال لعاف نم لعف الو لصاق نم كصق

 ىف ام فرعي ال اماسجا نا اولق ٍهلابب كلذ نوطخ»ب فيك

 افيفخ اهنم ناك اف تاطغاضتو تجدزاف ناكملا اذه ىلا تعمجتا

 اهنم ناك امو 5بكاوكو ءامس راصف ىيف ىلا اهنم ركن :سلماأ

 طاحاف لخلختملا امهطستو بطرلا هيلع افطو لفسا بس اليقث

 نم لهجا ءالوام نا ىف كش الو ”اهاوقو اههلدعف ءاوهلا ومو ايهب

 ةاهانمّدق ىتلا انف 12لا كلا نم جهمزليو هكذ* ملقت نم عيمج

 1) مد. ةععاتقوأا. 2) 2م. ماظن م. )3  2. 66 الآ اسلمأ. .4) .٠

 هذ 21: هك م. 62 ص تطأ 1ءوتاس زب. هر رص. ء6 لك مدد»»د. 6ر ال

 ممه86م1. ملأ ) الآ ابهماغأو 5 600. مطلق. 8) الآ هدد
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 ةملقتملا اليق 12لا رئاسو هضقنب انردص ام لوا اذهو انفت سيل ١ نا

 رخا هوجو 4 نم ءامسلا ةمدق نم امدا اميف هيلع درف ىلذ عمو

 ىي م ميدقلا ءىشلا (29) نا ىلذو كالفالا بينرن نم ني

 وم لخادلا ىلغلا ناك ناف رخآلا نم ةليلخل 2ةبترملاب ىلوا هضعب

 بكاوللا بيترت ىف لوقلا ىلذكو هل ةمزال :ةجكأف جراخل وا .لجالا

 ىئاتنلاو جراخل ىلغلا ىف اهرتكاو ةلخادلا كالفالا ىف اهضعب نال

 الا كردت ال انراصبا نا اندنع ميلعم او انراصباب ءامسلل انكاردا 4 نم

 اماو انراصبا عئابطب لصتت اهعئابط نال رصانع 4لا هذه ىم ناك ام

 لصتي .هيبش انراصبا ىف هل سيلف ةادوجوم. سماخ رصغع ناك نا

 ةغيبطلا نم ايش اضيا انيف نا معزي نا الا مهللا هصبنف هب

 نأ ىلنو ناصقنلاو ةدايزلا ىم ثلاتلاو همي ال ام كانو ةسماخل

 ىضم ام ىلع ةدايز [35] وهف ىكلفلا نامز نم ىصمي موي ّلك
 غانتم وهف ناصقنلاو ةدايزلا ؛ ىم لمتحا اف فنأتسي اًمم ناصقنو

 ىضم نا معزف معاز رسج ناف ثدخل بجوي ىانتلاو ةوقلا
 رباك هقاب ايم صقني الو ىضم ام ىبلع ديزي ال مايالا نم مهي

 ةوقلا نأ ىلذو تاكرخأل فالتخا ىم عبارلاو ىهاشلاو نادجولا

 تاكرح اندهاش املف اهسفن ىف :فلتخ' ال ةيفانتع تسيل ىتلا

 5 افعض 30 ” ىلع ضعب ىلا بسني اهضعب نا ىتح ةفلتخ ءامسلا

 ةيفانتم ةدحاو. لك نا انيلع ىلت نم رتكا ىئلعو 70365 ىلعو

 لك ىف ةرئاد ىرت 7”ىلعالا ىلفلل ةيقرشملا ةلكرتمل نا كلذ يرسشو

 1) اك هدس2 2) دم. ةئبترم. 3) خجاحناف. 4 دم. 300. نأ.

 5) طل. 6غ ال1. طمرست». 6) 11 فناتسي ه6 همد»من. 6 د. 7 عمد.

 8) طل. ن2. 9) دص. ه6 الك هال. 10) ه0. 355! 11) ال مظعأالا.



 نإ

 انيب ءاطخ أطخا كقو لفسلا ىلا اه ىيذلا بارتلاو ءاملا ةكرح

 هجو اما لئاقو عيجلا راش ناو "هلع لك ام فو دن" لتتسا اما 3

 تنالت [34] ارث تناك ول ءامسلا نا ىم 1هب ٌلدتسا ام ىف هئتاطخ

 اهسفن رانلا ةكرح نأ ليقن اثذ رانلا لثم قوف ىلا ”اهتكرح
 يف ىتلا ءاهسلا ةكرح ىلذ ىلع ليئدلاو ةرادتسالا # ةيعيبطلا

 ةكرلل هذه اماو ةسوسحل سمشلا ةرارح نم انل ص اب ةضخ ران

 اذاف ءاوهلا ةرثاد نع رخل ةيضرع اهناف ولعلا ىلا رانلل ىت ىتلا

 اهتكرح توتسا اهندعم ىلا تلصوو ءاوهلا ةيثاد ىع تجرخ

 وه لب 4هندعم ىف هل ةكرح ال ىذخلا رجلا لثم اذهو ةيرادتسالا

 ةرئاذ نم يرخب نا ىلا الفس كرحت ولع نم ىقلا اذف بسار

 اندهاش اذاف مهل ةكرح ال هنا هتعيبط تريظ اهنع يرخ اذاذ ءاوهلا

 تناك هزكرم ىلا لصي ىتح ةرورض كتي هل ةكرح ال ىلا رجا
 ةكرح كركتان نأ انيهف ىلا برقا ةيرادتسا ةكرح اهل "ىلا راكلا

 ببسب ناسنالا اذه نأ ىوت :الا اهندعم ىلا لصت ىتح اهريغ

 لقعي ال. سماخ ءىشب ليقلا هسفن مزلا ةفيعضلا ةهبشلا هذه

 ىلا ال ءاوهلا ىلا اهبسنيو ةسوسحلا سمشلا ةرارح لوأتي نأ فخاو

 ةلواتم ةهبش نيقيلا لعجج نا ىارلا نم بجكل اذه نا اهممج

 هنال ءىش ىم ال ءىش نوك نم برهيو انباث انيقي ةهبشلا لعججو

 داسف اضيا همزليو اهلتم ري مثو ةسماخ ةعيبط كقتعيو هلثم ري من

 هدتع ىلذلف ةيعانتم ال اهتوقو هانتم "ءامسلا مرج نا هداقتعا

 1(“ - ا هدرت تنل نادم 15) حاطصيب 4) رت. ناقل

 5) رص, صوم. )6  دم. ؟ضصطل
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 لعفي تاوملا نوكي نا لطبي هنيعب اذه عليلدف لعاف نم الا لعف
 ءاملا انيار نولوقي اضيا مدجتو 3 ارانخم هلا العاذ دكماشن 7 نا ابش

 رامثالا لعف نا ىلع ليلد اذهف رمثت مث رجشلا نع عطق اذا

 ببسب هقلخ# نا رداق وه ببس الب مسجل عرئاخم نا ليقنف ءاملل
 رغصالا بابلا نع رجكيو مظعالا بابلا ىلع ردقي نازوج# ال نا

 لعف ىنلا وه راتخملا نوكي نا بججذ رانج نم الأ لعف ال ناو

 نأ ىلع انعبجا دق اضيا نولوقي مثدجو ءاما وه ببسب رمثلا

 ىلع انعمجا امك ليقنف اهريغ ىلا لعفلا متبسن ملف قرح رانلا

 رخآ كرح هكر نوكي دقو هكرحن لعفلا اماو *عطقي نيبكسلا نا

 وه كرخم ءاوهللو ءاوهلا وه كرح رانللو قرح رانلا نا ٍلوقن ىلذك
 ىف بانكلا لاق كقو لوالا كرك وه ىنلا فلاخلل لعفلف فلاخل

 (10, 15 50122 لتي وهو هلوق دنع لوالا كرحملل اهنا لاعفالا
 دددود زؤر ريدر طدرد» جدد دايرمح طرب درع دعودصس

 هذع يقلل زمزر ماج دوو مدددد ؟مددد مم ندم هددحد
 ذيمالتلا ضعب اهب ىقلي الثل بهاذملا هذه رخآ ىف هبشلا

 ةلعذ ىي ءامسلا ليقي نم بهذم نماثلا بهذمل»و ريحتيف

 نم لب عئابط هلا هذه نم سيلو ةمهدق اهلعبجج ومو ماسجالا

 اهمرج نا معزي سمشلا ةرارع هيلع در اذو سماخ رخآ ءىث
 :ميمح انيلا لصيف اهنارود ةّدش نم ءاوهلا ىمحت امو راك سيل
 اهتكرح ىري 4 هناب ةسماخ ةعيبط ءامدلا نا ىلع لحتسي اذه لكاقو

 فالخو ولعلا ىلا اه نيذلا ءاوهلاو رانلا 5ةكرح فالح ةريدتسم

 1) دس. ه8 ال1 مسمدستت. )2  11 غمرصتست. )3  2. 65 اك متصل

 4) 2[ هنالل 5) 21 مات. ه6 ىنيتلأر 858 008168 31 ةظ

 كيادتتححي
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 1 هلوق 16 ىلذف هسفن لعفغي ال ءىشلا نا لثالد 4و ءىنت نم ال

 مدق مهوت انتما نم هتملع نمو نيعاربلاو تايآلب بجو ام ىبس

 ثصن دق ذا ءاوهلاو ءاملا مدق ئظي هندجو امنأف عئابطلا .نم ءىنن

 (1, 1“ 7”تا853) تلق امك بارتلاو رانلا ةرثاد ىلع ةيروغلا

 ءامناب نظ امثاو )دود صول موو مرج حاجو»# مدد مدددكد
 - 51 كل مص مدا ىنعم نأ مغون هنال ةمدقلا . ءاوهلاو

 نال ضخ ليج هلوات ىمم اذهو :2ةقيلخل لبق اذك تناك .اهنا

 عدو م”توبدد تمدق ام دعب مرات 58857 تلق امهأ ةيرونلا

 ىلع باتللا صن كقو ءاوفو كامو ابارثت نقلخ ذا ضرالا تناكف
 ملك مكداور مددت دال مزن 5١510 4,18 ١5 هلرقب مبرلا

 رتل حرك دأذ درب قذر 5 متاؤت) هلوقب ٌيلفسلا * ءاملا  ىلعو

 حاطورج طزرد توبا ط7 013. 148, 4) هلرقب ”قيلعلاو ١”ن)

 عيراب لق نم بهذم عباسلا بهذمل» #11 2708 5

 ايتبثا [38] نال مّدقت نم عيمج نم لهجا ءالواهف ىلويهو عئابط

 16لا همزرلو ءاضرع الو ةاهوج ال ”ءايشالا اوتبتاو اعناص عونصملا

 باحتا ىلع ىتلا مزاول 5لا اهعمو عئابطلا باكا ىلع ىذلا امزال
 رن متنك اذا نيقيرغلا ىيذهل انلق اذاو 26 كلذف ةيناحورتلا

 المو اهتلعف عئابطلا نأ متلق ملف ماسجالا هذه ”لعاف اودعاشت

 ىف العا اهل رن رث ان ىلعو انأ نولوقي مدجت اهل لعاف ال ها مقلق
 نوكي 9 نأ بئاغلا ىف العا اهل [28] نأ كفقتعن نأ بجويذ رهاظلا

 1) 122. 65 11 201123. 2) :قلشل 3) 1[ فنم. 4) 11 ةزد6

 ه6. 5) 1[ ولعلاو. 6) 36[ ام. 7 2[ ايش. 8) دس. ه6 85 20-
 1212. 9) 22. لعافل.
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 اران الو ارث [32] :عماج ءام طق رن مل مو انال سوسحلا فالخت

 الو اميعمج :ىكمي نيذلا بارشلاو ءامأ نا ىتح ءام تيعماج

 قارتفالا ىف اذخا ةعاس اهنانكرت مث اهنانعمج نك اذا ىادسافتي

 فقرتفا عامتجالا ىلع رهق ؟اذا وه ءىشف ءاملا افطو بارتلا بسرف

 ترظن مق هدض عم عامتجالا ىلا اوط ومن ءىجج نا لاخل نم
 نا اهنيعل نوكي نا ىم ولخب 0 هندجوف عاينجالا ىم دوركذ ام ىف

 لطب اهنيعل عامتجالا نك ناف كلذ ريغ ءىشل ؛ما نعمنجا

 ىهف تدجو ذم اهنا بجوو ةدرغم لوت مث اهنايعا نا دوعدا ام

 اندصق ىنعملا كلذ ىلف ىلذ ريغ ءىشل عابتجالا ناك ناو ةبكرم

 دارفنالا ىف تر ظن مث ةعيتج اهقلخ اقلاخ اهل نا انلقو“ ىتك

 نوكت الف اهنيع تدجو امهمذ اهنيعل ناك ناف اهدق هولعج ىذلا

 ةلع ؟ىلتف رخآ ءئشل ناك ناو عامتجالا لبطبو ةةدرفم الا

 اماو ”«ودججي ال ام كاذو اهبيرحتب اوبلاطي نا بجيو ةسماخ

 كاذ سيلف ماسجالا ىف عبرالا هذه نادجو ىلع لثالدلا مهتماقا

 «ذهف اهدجوا دجوم اهلو ةدوجوم اهناب لوقن نكأ لب انيلع دارب

 نفاشلا فالح اهنم دكحاو لاح لك ىف اولاق مهيلع دودر ه4لا

 بيكرتلا ىلا ايوط اهلابقا نمو 4لا نم ةدحاو لك ضاحتما ه نم

 عم مهيلع هذه اهنيع ريغل وا اهنيعل ؛لاح لك ىف اهنيك نمو*
 ءىش نوك لثالد 4 و ثدفل لئالد 4 ىنعا ةمكقتملا ؟اذر 15لا

 1) دس. مطر صا بن. )2  11 ند132:. 3) 2. 300. و. 4) 22. 0

 5) الآ[ ماد. 6) م. ىلذف. 7 2[ هججع. 8) 21 نمو. 9) ال

7 6132© 
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 زو: يفك نا هليتح لام امينم تحل نارا تاج تلك نإ
 رونلا بسن امناو لدعلا باب ىف ةعبارلا ةلاقملا ىف سرشنس امكو

 دج تال لق ىلذلف نينثالا يدا نم ىدعنل هقلخ ىلا ؛ ةملظلاو

 ار *اذحو ةياهن ةمدظلاو رونلل نا اضيا انفزعو لنآ 5
 درب حرص :ذذ زر رض مل (26, 10 2728 هلرقب ممقلا ءالواف ىلع
 دور حرت دس منجدوم

 عيمج نا اوعز ءاللاه عئابط عبرالب لق نم بهذم سداسلا بهذملاو

 ةسوبيلاو ةيوطرلاو ةدوربلاو ةرارخل كو عئابط عبرا نم ةبكرم ماسجالا

 تعمتجا مث لوالا ىف ةدرفم اهنم ةةظدحاو لك تناك عبرالا هذه نا

 ماسجالا نوري مهناب ىلذ ىلع نولدتسيو ماسجالا اهنع نتدخ

 هلكش الا لبقي ا ءىيشلا فاو هدببو ءاوهلا ةرارح يراخ نم لبقت

 ءالواهو عبرالا هذه مهماسجا لخاد ىف نوكنت نأ بجو دقف

 اوكرت مهيلع اهنيبمو اهفصاو انا رمال ؛مكقت نم عيمج نم لهجا

 اوضفر مهنا الوا لوقف فشل ليبس نع اولضو ليلدلا فيرط اهيف
 ؟ادهاشم هلثتم سيل امب اووقي الثل ءىت نم ال ءىت نوك

 ري مث ادحا نا ىلذو هودقتعان ةتبلا دعاشي ال ام ىف اولخدف

 ةسوبي الو ةصلاخ- ةدورب الو (27 ةضحت خبوطر الو ةدرفم ةرارح طق

 ءالواه اوعئاف ةيسج ةعيتج ىو شاول اهتكردا امّناو .ةلح ىلع

 ىلذ نم اوري لو ةدرفم اهنم ةةدحاو لك تناك لوالا ىف نا

 انضيا وه :ةدرغم تناك ام دعب تعبتجا اهنا. عداقتعا مث ايش

 1) د مالظلاو. 2) 2[ ءانفو. 3) ا[ دصةمع. 4) 21 200. دنكذ.

 5) 22. هأآ الط
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 توص هعرقي مث ناف انيلا هيدويو توصملا نم توصلا لبقي ءاوهلا نا

 ا ف كرا ديكس واسود

 اهلبقي ءاوهلا نا ةكتارلا ىف *لوقلا ىكلذكو توصلا مدع وه اهناو

 ىلذ' سيلو ءاتيشأ عشا انسلف. كتل. نلف! اهيدويف تناك 3 نويا

 ىلا هيذويف رونلا لبقي ءاوهلا ىكلذك اهمدع وع امّناو ةحتارلا ٌدض

 رونلا كص ىلذ سيلو ايش رصبن رث رون نكي مل نا انراسبا
 «ةزانتس ةفيتاللا ماسجالا تيار امل ىلا مث رونلا مدع وه اينأو
 تلق اوشن اهنم ًاشني 5 مالظلا أك: سانلل روصتو :رونلل ةعنام

 انذخا ول انا تينيبتق بارتلا نم أشني مالظلا نا نوعي مهلعت

 ءاوهلا 4 اهبارث انيردو لبئمشلا' ىف ”انتمقان: ضرالا نم :[31] « 4

 ىذلا ناسنالا ىف نوعّدي مهلعل اضيا تلقو ةّتب ارثا مالطلل رن مل
 ول نا تسلعف همدج ىلع عجات دق هّلظ نا جرسلا هب تطاحا
 ةسوسحت ةرهاط ريما هذيف همسج رهاظ وسال ىلذك ىلذ ناك

 ملعا اناو رونلك لصا ةملظلا نا ليق ىتلا ةةهبشلا هذهل ةليزم

 211 115 81:45" دناب هسقن فصو دق هللا نأ

 لبقي ىذلا ءاوهلا فلخ هنا سوسخل اذه فقفاوي ام ليقاف زك

 حالو تاز ذا. هدعب هلوقك اذعو مدعبو بوجوب 00 8

 امينا ارش :فدخج الاد يعاللا ىنلا ىلعا ندبك عرار فجرا

 نايقخاي ناسنالل 27 طا نيكت نا. ليم ىلا ءايشالا فلخ

 هنجاح ردقب ءانأ نم برشو هنجاح ردقب ماعطلا 2 نم لكا ناف

 1) 21 تيصلل ادض عمدا رهغ. 2) 21. 01 3( للا

 4) الآ محصن ءاذس دقع. مكديعحو ؛جاذ. 5) 81 لظلا. 6) 1[ تدع

 [ل مقدع] هلع م. 33 هسصب 4. )7  الآ 1. ههصزاتع. 8) 21 ماتت“
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 ام ثودحب نوكت امنا تارجتملا تايآلاو تاوجتملا تايآلاب 3 ةوبنلا هل

 ةداعلاو عبطلا ه؛فلاخ ام نوركنيف و ةداعلا الو عبطلا ىف سيل

 امم كلذف مسرلاو عبطلاب امثاد نونظي ام ىف .نوكاتك اهناو

 اييشلعا# ىافولا الا عدنا للليشلاالا ذأ هونت وصخ نت هذ
 ةيناثلا ةلاقملا ىف رخا اهوجو هدعب ركذاسو هجو 15لا مامن ىلذو

 عيمجج عضوملا اذه ىف عنقا ال مث هوقو هللا نوعب كيحوتلا ةلاقم
 ءالواه هب ىسمم ىق ىنلا ءىشلا اذه نا نيبا ىتح هتركذ ام

 هرونلا مدع وع امناو رونلل اذاضم الصا وم سيل ةملظلا ىنعا ميقلا

 لثالد 8 نم رونلل اذاضم الصا وه سيل مالظلا .ىا تلق نيا نمو

 ماق اذا هارن اذوهو البصأ 5 عنخ منا *ردقب ا ناسنالا نا اهدحا

 م ناسنالف ايلظم امهنيب راص هقك ىلع هفك ببقو سمشلا ىف

 هيفك نيب ىذلا ءاوهلا نع رونلا بح امناو ةملظلا لصا ححبي

 نيب ماق اذا ّلظ هل ناسنالا ىرأ ىنال ىناتلاو رونلا مجع امل ملظاف

 ّلظ هل كي من ةيتك اجرس هب انطحا ناف دحاو حارس ىحي

 امناو "لوصا نم الصا ىنفي نأ ؟ناسنا (26) ةقاط ىف سيلو

 ناسنالب طيخل ءاوهلا ضعب ىف اممدعم ناك ىذلا رونلا دجوا

 رخآلا ريصيف اهدحا 7بلقني نيّدص نيممج را رل ىلا ثلاثلاو
 ءاوهلا تيار اًملف ءام رانلا الو اران ءاملا بلقني ال امك لايكلا ةىلع
 وه امناو هل ؟ثكضب سبيل مالظلا نا تملع اءىضم ريصي ملظما

- 

 ىلذو ليبسلا اذه ىلع تاسوسحل رئاس تدجو ىنأ مث همدع

 1) رص. 800. الا. 2) الك 198180 ناك. 53) 1 ماتتتن». 4) 11 4

 14 600. تببجاف .. اولق نافز دم. ه6 21 لصأ همم. (ممدصتسة#.). 5) 1

 عدبي. 6) 21 تنص 816. 7) >2. بلقنيف. 8) 22. هد. 9) 11 مدا
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 نراك ول !لعفلا مبا كلذو نيتدسان اميهنتاكجوف دنع جاوتنمالا

 ةطلاخ هدصقب اريرش راص :دقف ريكل دصقب مهضعب هلق ام ىلع

 او ريكا هدصقب اريخ بلقنا دفق ٌرشلا نصقب ناك :ناو ّرشلا
 اضياو هنوبأي ام اذهو دموج ىع دصاقلا بلقنا دقف ةاناك نيرمالا

 نيلت نم هدصق ام ىلا لصي ملف ريخأ لعف نم جازنمالا ناك نا
 ةسامملا نم مظعا رشلل ةلخادملاب هملا ىرن لب هل ةسابملا ةهلل

 ريخاب ٌدعلي هارن اذوهف هبولطم ىلا لصو دقف شلل لعفلا ناك ناو
 عقو كقف اعييج نيلاثل ىلعو هاشغيو هيتشيو هبرشيو هلكايف

 ام دعب جازنامالا هجو نيحقصت مث رشلاب ريخل رفط نم هسايلا
 عامتجالا رفانت رانلا دهاشن نأ هدري سوسحكل تيارف نيقرتفم اناك

 ناك اذاف بارتلاب طالتخالا نم برهي ءاوهلا كهاشنو ءاملا عم

 قتوازجا عنامتت نا دكوالبف عنامتلا اذه ىلع ةريسيلا اهتوازجا
 ميسقلا ناك ناف رهاظ نيب اذهو ادبا جازتمالا مننب الف ةرينللا
 نم اوناك ناو ةريخالا دودر لا هذه مهيلع انلف نوقلعتي سايقلاب

 ىلع نوكي امتا جحصلا ربخلف * لوقلا اذع نولوقي ربخلا ةهج
 3 اذحم ىفو يازتمال ىعب وه اين "ىبن لكو ةوبنلا فيرط
 ملعي ال ضخ ريخل 7 هندعم نم هعاطقنا دعب هنا لوالا ىعاطم

 دق رشلا هنطلاخم همنا ىناتلاو [30] نكعملا ىلذ ىف .نوكي ام

 حصت امنا ىبنلا نا ثلاثلاو هيلا سوفنلا نكرت الف هقدص ريغن

 1) دس. رمالار عا. زنظ58 نيرمالا )2  دس. دقو. 3) ردت "هوانا

 +هر69 ىكقف نعن16 80 انك. 4) مط. سايبالا. 5) 11 م11. 6)

 تاتنتخ 97610. )6  الآ ندلعم 66 811261286210[. ةفرعم.
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 ؛العف مهتابتا ىلع 2و دكحاو نم نيلعف مراكنا ىلع 8 دودر 5

 مهنال ءىش نم ال ءىتش نوك نم اوبر لوقا مث نينثال :ادحاو
 ىلذ لّواذ هلثم اوري مث ام ضيغم ىف مهسفنا اوعقواف هلثم اوري م

 تاهج 5لآ نم هل ىهتنم ال نينتالا نم كحاو لك ناب اورقا مهنا

 ىلع اويككح نأ اوكرتف ةسداسلا ذهل نم هتياهن اودعاش كقف مو

 ىلع اسايق *ةيعانتم اهناب :اهءدعاشي مث ىتلا تاهج سيشل
 نا اور ام يف اضياو ىلذ فالخب اوهكحن اهودهاش ىتلا ةسداسلا

 ءىش لكف مهو جرت ريغ درفنم نيبثالا نم دحاو لك نم رثكالا
 للتا أ 0 ءرآ [29] اوكرتف اجيتمم دوكردا امناث ؛امهنم دوكردأ

 نوصري ام ىف اضياو ىلذ فالخ هودقتعاف ضعبلا ىلع اسايق يزتم

 ىلذ ماردا امو يازتما هلبق نكي مل ميدق ريغ ثحح ٍونمالا نا

 ىخلا ددعلا :نقرتفيو ناجزنمي الازي رف نيينعمل نيذع لعلف

 امو اتكلم دعب " نتفيس امهنا نوعي ام ىف اضياو ىصحي ال

 ىكفاشلا 0 اسايف اديبا ناقرتفي ال امهيلعلف نيكي اذه نأ ماردا

 فيك ظنا: ةياهن الب قالا ىف ناجيتمجو (25) ناقرتقي اههلعلا وأ

 اومزشلاو هلثم اوري مث مهنال ءىش نم ال ءىتش نوك نم اوبرغ
 هليق ناك يارنما ال جازتمابو اهل ةياين ال اهنابو ةجرتم ريغ ءازجاب

 اور لب ىلذ نم ايش اوري رثو هدعب نوكي جيازتمأ ال قارتفابو
 ىلع ىف ترظن مث رخآ دود, 4 هذهف ىلذ ”فالخ تادوجوملا

 1) مم, هذ الآ تمططت7. 2) دنت. هغ الآ 1201631. )3  طل 37

 4) 12. مائل ؟ةهزط.ا ١ 5) 12807790311 0ص 6) 11 77 ة0ر# 4

 هسكعب.



 قرسيو لققي ناسنالا ىرن انا اضيار دحاول !لعفلا لصح دق

 دقف وقفا ىذلا وه رشلا ناك ناف هاتاو هانج امب رقي كقف روق اذاف

 ىنلا وهف رقا ىنذلا وه ريخل ناك ناو ريخ وه ىدصلاو ىدص

 نا اضياو نالعفلا دحاول مص دق اعيمج نيلاخل ىلعو سو لئق
 ةقراسلا ةوقلا ىلذكو ةيضارلا ةوقلل تسيل ةبضاغلا ةوقلا تناك

 أك ام ءاضر لاح ىف (ىضارلا:ركذي الا ىئغينيف .ظقملا  نوقلل تشيل

 ا ةمص نك م نرقا لاح رفا ركشي ١ طخ لاح ف هم

 ام نلمأت مث هلك اذه فالخ سوسلل دج نك هتيانج لاح

 ةاالطاب :ادساف هب اذان نينثال_لدلحاو لعف نوك نم 2 وزوج

 اهنصم نانثا عنصي نا انلابب اننطخا اذا انا اهدحا نييجو

 ناك هلك اضيا عنصي رخآلاو هلك عنصي اهدحا انيقوتف ادحاو

 هعنصي ءىت ىناتلل هنم فبي ملف هلك عنص اذا لوألا نال الحم ىلذ

 لكف هضعب عنصي رخآلاو هضعب عنصي اهتدحا نا انمقوت ناو

 ىناتلا هجولاو هيف هل ىيرش ال كحاو عناصل لصح دق عونصم

 نم هل لب الف ادحاو العف نالعفي نيئتيش نا هلابب رطخملا ن

 ءبشلا يلت لعغي نا ةتكمج امك دنا ايهنم كحاو لكل دقتعي نا

 نيراينخا انلوقع ىلع انضرع اذاف هلعفي نا كرتي نا هنكجب 4كاذك

 رخآلا راتخاو هلعف نيلعافلا دحا راتخا دحاو لعف ىف نيذاضتم

 ةنيب ةضقانم هذهو 5ةلاح ىف اكورتم الوعفم انلوقعب دانيا هكرت

 ىلذف هدهعاشلا هلطبا اب اورقاو تهاشلا هب مق ام اوركنا ارت اذوهف

 1) 21 نيلعغلا, هز. نالعغلا. 2) اك صازد هل. م. 48 ةهستنم 3.

 3) 22. 68 1[ كساف 2. 5 2[ نأ كاذكف. 5) 21 لاح. 6) دم. هدد.



 ع

 برغملاو قرشملاو لفسلا ىو تاهج 5 نم انتي ال وشلا ندعم

 'ريخل ندعم سام ثيح نم ولعلا نم انتي وهو لامشلاو بون
 ندد اجيننما مث نينيابتم الزي ر) نيلصالا نيذه نا اضيا اويعو

 معز ضعبف يازتمالا ببس ىف اوفلتخاو امهجاوتما نم ماسجالا هذه

 معز ضعبو رشلا نم هل ةيقالملا ةيشانل نيليل هببس ناك ريخل نا

 ةّدللا نم هيف اب ذّذلتي نا ريخل ىف :هعمط ببس ناك رشلا نا
 رفظلا ناك تيضقنا ىف اذا ةّدم هل يازتمالا اذه نا ىف اوقفناو

 ىف موقلا ءالوا ىلع ام مسرا اذوثو هلعف عطقناو رشلا عيقناو ريخلل
 اهب انللد ىتلا هدجو هلا الوا مهيلع لوقاو دوحلا امم باب لك

 اهنوك , لع 2 انللك“ ىلا ةوجوا هلا مك ةتدكم -ماسجللا نأ لك

 نم اهقلخ ىرابلا نا معز نم ىلع ىنلا هوجو ةلا مث ءىنن نم ال

 يف ؛ديلا عون نم 15 مهصخب ام اهدعب مهيلعو 18 ىلذف هاذ

 تذخا ىنا ىلذو ةيناثلا ةلاقملا ىف مهيلع ام ىوس ةلاقملا هذه

 رث ىتح هب نلكاف رظنلا بلول (24) مهيلع تردان مهمالك باطقا

 دعاشلا ىف سيل نأ اويخ ام ىلا الوأ ىلإ تفرصف ءىت اهنم فني

 لعاف نم نيلعف عوقو تدجوف دحاو لعاف نم 5 ناداضتم 5 نالعف

 طخغسي ناسنالا ىون انا اهلحا هوجو نم ابيقتسم كحخاو

 ناو اطخاس ناك [28] ىذلا نذا وهف ”حفاصلا وه ريل ناك ناف

 اعيمج نيهجولا ىلعف مفص امل نسحا كقف جفاصلا وه وشلا ناك

 1) رص. هدص. 2) ص, مالطا. )3  21 هصع20853185 نأ ىلع ديش.

 4) من. ةمكس. ١ 5) دن هك الك -: - :6) منامغ الك هما من. 2)

 1س 15 حفص ان ىسحا ىكقف.
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 نم براهلاك الا لوهإل هذه اودقتعا نا ىلا ءىش نم ال ءىش نوك

 رخل نم! هضقد ام ىونس بازرملا ىلا رطملا نمو ءاضمرلا ىلا رمل
 نيذح نيب عيج نم بحذم عبارلا بهخملاو نيعاربلاو تابآلا

 ءايشا نمو هناذ نم تادوجوملا فلخ فلاخل نا معرف نيبلوقلا

 نم ماسجالاو ىرابلا دنع نم جاور الا لعج هنال هعم ةجدق

 ىلع ىننلا لثاوالا 12لا 2اذر 17)ل هذه همرليف ةجدقلا ءايشالا

 فلاخل نا معز نم [27] ىلع ىتلا 5لا هذهو تايناحورلا باكا

 نيملكقتملا نيقيرفلا نم لهجا اذه لثاق راصف هسفن نم فلخ
 فلاخل ةردق ببسل :اهوزبج امنا اهلك تالا هذه تناك ناو

 نا ىراف هب لصنا امو هسفن رييغت نم لاح لك ىلع هوردقاف

 لقعلل برقاو سفنلا ىف لهسا ءىت نم ال ءىش نيوكت ىلع هرادقا

 لق نم بهذم سماخل بهذملاو نيهاربلاو تايآلل ففاومو

 "0001 يهد اطنخ :ليجأ للا كدغرا حلوم نييك نحتاج
 لعاف نم * نالعف نوكي نأ نوركني مهنا ىلذو مدقت نم عيمج
 اذه مهلصاح ىلع اوقبطاف اذه لثم اوري مث مهنا نوصزيو دحاو
 بجو دقف عفنو رض رشو ريخ اهيف اهلك ءايشالا ىرن اذوهو اولو

 رشلا نوكيو ريخ "هلك لصا نم و اهيف ىذلا ريخأ نوكي نا

 ريثأ ندعم نا ىلا اذه مهعفدو رش هلك لصا نم اهيف ىنلا

 اامشلاو بونِخلو برغملاو ىرشملاو ولعلا و ةاهج 5 نم عانتي ال

 ىلذكو * رشلا ندعم ساعه ثيح نم ؟لفسلا نم قانتي وقو

 1) دصم ”صاؤط. 2) رص. بنس ةمتع., 15 15 م. 42 هطصط. 5.2 3) الك مضاد
 [ح اهوزغ هل. م. 50 ةهسص. 2], 000. مم>95» اندز هل. ذص08 اوبهذ أ

 ةموطق]. طمطا“» 4 طم. هذ 11 ةداوزيور هل. م. 860626622. )5 

 204. وح. 6) 25 لفسا.



 لج

 اهاتا تاركنلو اهانج ةيانجن آلا نيكي ال ىلذ هقاقكساف قاقكتساب

 هيللع راج زوجو هملظ ملظ ىلذف ىاقكسا الب نوكي نا امأو

 عبارلاو الطاب ادساف هدجو رمالا لزنملا لزن 2 نيهحولا ىلا ىلعف

 روصتو غاصناو عبطنا ىتح ءازجالا قاب رما ورمل ىلذ لبق فيك
 5 ىتلو هاجر ءاجر ما هفاخ فوحخل ىلذ ناك له رثالا نحت لخدو

 (28) ليبس' نوكي 'نأ نم ولخلا سيلف قييتعملا ىا ىلع ىلذ نك

 ناك ناف طفقف ضعبلا ليبس ىلذ وا ىجري نأو فاح نأ لكلا

 وجري اذ امو فاخي اذ امم ىرعش تيل ايف لكلا ليبس ىلذ

 راص ةّلع ةيالف ضعبلا ليبس ىلذ ناك ناو هاوس ةءىت سيلو

 ضعبلا ناك ناو فاخ الو وجيري ال ىفابلاو فاخيو وجري ضعبلا
 هلع هل سيل نأ هوش ىلذف فون الو ءاجرل ال رثكالا وما لبق

 هئازجا عاجترا دهنكي نم سماخلو ناودعو :بذك اذه ٌلكو ةفورعم

 مولا ىلع انرطخا ناف اهعجتري 5آلا زوجج الف ميكح وهو مثالا نيب نم

 امك :اريخا 5 ينم لب هلا ناك !ناو :نوكلخملا لطب كلذ ل21

 ة بئاون اماسجا ريت ءارجالا هذه ناف الوأ ” مهنم 3 كي

 لخديو عفتريو صلخإ مث ام ةلم غاصنيو روصتي اهنم ءرج ّلكف

 هذهل نوكت نا زوجج الف كلذ عمو لامتعالا ىف هناكم رخآ وج

 ايم اذهو اهل ةياين ال اهنم 2 ىتلا ةلمخل نا ةياهن بئاونلا

 نم مهبرهب لاهمل مّدعأ ايف ةحيحصلا راكفالا هابأتو لوقعلا هذرث

 1) 36 208. اعيمج. 2) دس. جنا“ 8)دص.هدس. 4) 2[ ءىش الر
 ص دسفتو. رش 0#. 5) 36 نأ. 6) 3[دنم. 7) دس ةطدصر 11 دم.

 8) دس, 66 ال1 30800#. 9) دص. ركفالاب
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 مهل ايهتي ل اموق ءالواه نتيفلا هتاذ نم اهقلخ ماسجالا فلاخ
 ءىش نوك اوهز ام ىلع مهلوقع لبقت رل ىلذ عمو عناصلا لح
 فلخ هنا اودقنتعا فلاخل ىوس ءىت سبل ذاف ءىت نم ال

 نأ ىرأو نيبلوالا نم لهجا هللا ىجري ءالواهو هسفن نم ءايبثالا

 باخ ىلع 'ىتلا هلا اهنم 13 هوحوب ميهليج نع فشكا

 ءىش نم ال ءىش نوك لثالد 4و, ثدشمل لثالد 4 قو تايناحورلا

 000 لا مرت ال تيكر دق ىلع 'درلا: قوبف +4 اناو
 رعت .اهنما لوالا .لوقعلا» هركتت اهنم. قخاو لك قونف 5 5 اهلدب
 الو كح الو رادقم الو لاح الو هل ةروص ال ىلا ىلزالا ىنعم

 لاوحاو رادقمو ةروص .هل اهعج : هضعب راص ىتحح نامز الو ناكم

 نامزو ناكمو
 الو رلا هقحلي ال ىنلا ميكلل رايتخا ىناتلاو دعبلا دعب ىف الا
 ىتح اهلج هضعب لعج نا كردم هكردي الو ليتعم هلميتعي

 دعب لهجي ىتحو نوليتعملا ةهلمتعي ىنحو [26] نوكردملا هكردي

 هقكحالتو 4بعنيو نزكو شطعيو عوبججو ةحار دعب مايو ذبح

 نا نع ىنغوجو اهلك هذ نم ايرع لزي مث وهو دراكملا رئاس
 هعفنم اهب بستكي نا زوجي ال نأ فيكف 5عفانم اهب بسنكي

 فيك روجج ال ىنلا لدعلا ثلاثلاو لال لاوحا نم الا اذه امو

 ىلذ نمر اذا ىناف ايالبلا هذه ىف هعاقياب هثازجا ضعب ىلع مكح

 لك لا نوكي. نأ اما نيوما دحا ىلعتي هدجا من

 لابلاب اذه راطخا امو تادوجوملا هيلع توطنا ام رئاسو

 1) دن. دامب 2) الك اهضوعو مانو 5 [ص] 181 68 طلع 16ج. 5

 3 1 ةلعتم. 4) دم 52210: ا 5) 2م طميكدإو
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 :ءرجناف بيكرتلا دعب اهل اهانيقوت ناو اهيلا لصيف اهبلطيف

 قابلا (22) ءرخلو ةرورضلاب *هيملا نولصاو نك اهنم انعم ىنذلا

 يوب قفا ةيابكرال هذا هيا اهلل ويب © ةلها للكر_ اركل دلل
 نأ اونظ نيرخآ نا اضيا ىف لصتأو 22 مهلوق ىلع [25] هنيبو
 مردد حامد ملل مدور راللط ممدرطتتا (28, 12 3778 دْضف

 مدد هاتا»# اهرخآ لق نا تاّيناحورلا ةفص اهنا ةصقلا رئاسو

 اووطخا اضيا ءالوام تدجوف مداور» موب ريد* عطا 5555

 اهيف سيل ىلوالا ةةصقلا نال نيلوالا ءاطخ نم * حضوا لبوأتلا

 اهيف كشن ال ىتلا ةقيقلل ىلع اهنا ىلعو 70227١ اهّناب حاصفالا

 ميصف اهيف ةيكلل كذف ةيناثلا ةّصقلا هذه اًماو هيكل ىلع تليق

 حرشي باتللا اضيا :تيارو اهنع ةيانللاب مهسفنا "اوطلاغ فيكف
 ال رصانع هلا :ثودح عم :تدجو ابنا اهنا ةيل هذه نع

 عن 5 مداردرو )»55 م/0أ»# هلرف دعب لق امك ىلذ لبق
 صرالا ركذ ميبد» حاصونرج طد ممدرو نود مدسعص مالمو
 ءارهلا ركذ تكردد )درك طان)١ مورد مدد مااثزرأو مه ءامسلاو
 نالطب مضو كقف 7727 0ز١ مزاد متؤؤ”“ م5 18 مق ءاناو

 سيلو ةيلمل ىلع اهنللو تايناحورلا ىلع نيتصقلا نيتاه لبوأت

 داري امناو ءايشالا اهب فلخ :ةادهلك فلاخلل تناك اهنا اهب داري

 فلخ نا هتيكح تنيبتف اهعورفو رصانعلا فلخ نيح اهرهظا هنا

 ناب لق نم بعهذم ثكتلاتلا بهذملاو ايكح ىلذ عيمج

 1) 2. 11585, 2) ل مانا 1620 )3  ظل لإ . 4) 10 احن
 5) 2[ هذص6 ه6. 6) دم. اوسلاج# 5) دس. متيارو. 8) 11 تدجوأ.

 9) د١2 مدع م10 مرد. 10) 11 ةادالاك.



 مم

 فخ ىضتقت ١022 ةظفل نا اهلواذ 8852720 مالكو نييناربعلا ةغل

 مرنم ىدم رىرر اجب 4, 22 ص'توبدد) كانغ لق ابك ع ىشنلا

 دردرد مدربص جوبطرد (104, 29 حتاوتط) اضيا لق ام ىلعو "40

 نأ نذا اويعرف 'امدق بجون ةظفللا هذحم نا ىلع اونبت م نلف

 نم ايقلخ اولطباو لين مف ةميدق امينيب امو ضرالاو ءامسلا

 ىف )'30لا ةظفل دنع تناك ناو اودصق هيلا ىذلا *  تايناحور

 تايناحورلا فلخ بجوذ اهنيعب ىهف اهقلخ بجون صضرالاو ءامسلا
 نل فدحج لولرىتعم (ىصصنا داود رت يركد  ةظفلا .ىا قاانلاو

 راك 7 (40, 19 8“27) متثاهبلا نم ميظعلا ىف ليق اهلتم

 اما لوا. صخاشلا :ىلذ . نا وه .5 كان  اهانعم نا .ايكف.. 294 57

 لوا روكذملا اذه نا انهاه اهانعم اضيا نوكي مئاهبلا نم فلخ

 ىلذ نا اوبجوا ريسفتلا اذه اوبا ناف ءايشالا نم فلخ ءىنت

 ىنعما اذه نا كثلاتلاو اضيا لذي رث ميدق مئاهبلا نم صخشلا

 م5703 (8, 8 ”922) لق امك لطابلا كيو قلل بح روكذملا

 راتخا لقف هّبحا نم تردزلا دوز مدد ر»»# ١5 ص» د
 ١رجالط ١3 614.8, 35) لق امك توملا ٌبحا دقف هجرك نمو ةويلل

 امك مب ظقحتلاو ءبلطب رومام ١ثذذ حرود ؛مور) - حاط مال
 تايناحورلا ك ناك ناف ا زد ةهددو ملكزنا (010. 32) لاق

 اهتطاسب لاك كو اهل نوكت نأ نم فاصوالا هذ ولخن' سيلف

 سيلف ةطاسبلا لاح ىنع اهل اهانيقوت ناذ اهبيكرت دعب وا
 دوجوم دحا الو توم الو ةويح الو بذك الو ىدص ' اينرضتك

 1) م. هز الك طمصصتت. 2) الك هنتص 81616. 3) 22. 022. 4) ال1

 300. ءد ”صوعص ردد يعل
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 لكشتي ىتح لكشب 1 لكشم ال ءىث بالقنا (21) ليحا لب دعبتسا

 الو ضيرع الو ليوطب سيل ام روصتو بارتلاو ءاوهلاو ءاملو رانلا لكشب

 ام رييغت ىكلذكو فيعلا ضيرعلا ليوطلا هنم ءىج ىتح فيع

 ناك ناف نآلا ةدهاشملا تالالل عيمج هل ريصت ىتح هل ةلاخ ال

 قلاخل نا لجا نم تارييغتلاو تابيلقتلا هذه تراج امنا دنع

 ايش فلخ نأ هتردقو هنكحن اهييغتو ءاهبلق ىلع ردقي ميكح
 هَذا عبارلاو ةلطابلا تاّيناحورلا هذه نم انحرتساو ءىتن نم ال

 رمببلاو بيكرتلاو لصولاو عطقلا داقتعا نم دفلكت ام لصح ال
 5فقوي ليلد ال نا لاعال هذهب لصنا ام رئاسو. ىناتلا عطقلاو

 هذه ىف نأ ىنأ لب نونظو سوحح يف ايناؤ اهنم ءىش ىلع

 بلق ىلع ارداق ناك نأ دنع عناصلا نأ ىلذو ةضقانم ةعنصلا

 نتدلطبو ةدحاو ةعفد اهبلقي نا ىلع رداق وهف اماسجا ةّيناحوولا

 [24] اليلق الا اهعنصي نا ردقي ال دنع ناك ناو ليصافتلا هذه

 ىلع ردقي الا ىرحالبف ءىش دعب ايش نيقولخملا ةعنصك اليلق

 ىرس اهلك تالا هذه اوليتحاذ ةّينامملل ىلا ةّيناحورلا نم اهبلق

 ارجرتسي ل سوسحل ريغ ميلست نمو تاوبتملا تايآلا كلت كرت
 هيف لق ىذلا ىنعملا نا اويفوت انتما نم اموق نا ى :لصتأو

 جو زورو ةدم ددحد مهجربك زدج ” 8, 22 5ز2) بانالا

 مهتدجوف ىلذ تلّمانتف تايناحورلا هذه ىنعم وه ةصقلا رئاسو

 12لا ىهف 18 اما ؛اهجو 15 نم ةضصقلا هذهل ليوأتلا اووطخا

 فيرط نم ىبهف رخألا 80! اّماو لقعلا ةهج نم اهنتحرشش ىنلا هاذ
 1) سما لكاشم. ١ 2231:)2اهيبيلقت. ا 3) 01 ةكفقي. 61 01 )4 ١١

 د١ 6112: 0: 42 هلل 5:



 م

 لكش مث بارتلا ةرئاد ' هنم فلخف اينامث الكش اهنم لكش مث

 اهنم لكش مث ءاوهلا رادم هيلع لعجغ! ايرشعنتا الكش 2اهنم

 هودقتعاو اذه ىلع اوعطقف ءاملا عيمج هنم قلخن اينيشع الكش

 فالخب اورقي الا وه هب [28] ٍلوقلا ىلا مهعفد ىنلا ناكو ةناما

 هذه لاكشا هباشتل اهوفلكت 4ىتلا لاكشالا هذهو 5دعاشلا ىف ام

 ٍلوقاو باوبالا هذه ىف مهيلع ام رشا اذوهو ةدوجوملا عئابطلا

 ىلع انثلد ىتنلا لثاوالا 4! اهنم ةاذر 12 لاوقالا هذه ىف مهيلع

 فلاخ نا ىلع اننلد ىنلا رخاوالا 4لا اهنمو ةتدح ءايشالا نأ

 ا دودر ةلا وفل مهلابتحا دعبو ءىتت نم ال اهقلخ ءايشالا

 ىف هلثم سيل ام اودقتعا دق مهنا «الوأ مهمزلت رخأ 4 سدجا

 قداكو تارعشلاو رابغلك 7 اهنوروصتي ىنلا تايناحورلا و دكفاشلا

 نأ *ىرا ىناتلاو لقعي ال ام اذهو اجي ال ءبجكو فيقد لك نم
 ةدراب الو ةراح 5ال نمكت نا هةروجج ال اهوحتا ىتلا ءايشالا هذه

 ىزاو تقلخ اهنم 1 عبرالا هذه نا دنع ذا ةسباي الو ةبطر الو

 دح الو ةحئار الو معط الو نول اهل نوكي نا زوجج ال اهنا اضيا
 محتمل الانام ىف ةلواك و اكم . ىانالو للف ' الو" عتك الو اخقم "الو

 مسلمل لبق مدنع يف ءاينشالا ىلتو ماسجالا ةفص ي اهلك ىاعملا

 ءىتش نوك دعب نم اوبرهف لقعي ال ام ىف ةدايز ةوحم اضيا * اذهو

 ىنا ثلاثلاو ”فاح“او دعبا وه ام ىف اولخدو ءىن نم ال

 1) 22. 023202. 2) الط 811. 229386. )3  231 رضا 4) 1 238.

 5) صم هذ الآ 55. 6) 11 اهلوا. ) الك 11. ههدزتع. 8) 215 هد

 9) كاتم د! 10): ا عئابط 4لا. 11) الآ[ ّدص >28>ع. دنم
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 ءايبنالا بنك ىف (20) مسر ام وه لوقعملا نمر .انينلا جرحي حلا

 (90, 0”2:5تط) هلوق[أك] فلاخلا دنع نم. اوذتبا ماسجالا .نا

 حاجرزب تزن حاجزتم» جدرجو رمدرع اووصرحو رداج»» حيدص مدقد
 فيرطب لوصا 3 لا هذه ميحصت ىلا تلصو دق ناذ انج مم
 ةقدح ءايشالا نا كو نيعاربلاو ءايبنالا ربخ .تحكص امك وظنلا
 بهذملا اذه ناكف ءىت نم ال اهفدحا هناو اهيبغ اهتدح# ناو

 هعبتا نا ىغبنيف لثاوالا ىف رظنلا ىه ىتلا ةلاقملا هذه نم لوالا
 18 لكلا ريصيف :نامالا هذه ىف انغلاخ نمل *ابهذم رشع 0

 نم هبش هيف نأك نأ هصقن امر. مق. للك, ده ,جتحا ءامر صوتت

 ناب لق نم ىناتلا بهذملا ليفاو هللا فيفوني هكاضوا -_

 هذه. فلخ اهنمو لزن رث ةيناحور ءايثشا هعمو ماسجالل اقلاخ

 ءىش نم آلا ءىش نوكي ال هنأب اذه ىف اولتعاو ةبكرملا ماسجالا
 فلخ فيك مهسفنال اوليخ# نا ىف اوذخاو *اولع معركفب اوهس اًملو
 عمج هنا انل روصت ةاولق تايناحورلا نم ةبكوملا ءايشالا فلاخل

 مهلابب اهنورطخو ًارجات ال ىتلا ءارجألا ىو *اراغص اطقن اهنم

 ىلذ عطق مت اميقتسم اًطخ اهنم لهف رابغلا نم نوكي ام قداك

 اراص ىتح ابلصم ابيكرت رخآلا ىلع اهدحا بكر مت نيفصنب طخل
 ةدعاق الب .ةييرعلاب فلا ماللا ةوصك ى ىتلا ةّينائويلاب نيسلا ةروصك

 نب لعق يملا. عيضوم . نم ابيعطق مق. ايفتلا تيح[ يؤم
 لكش مث راغصلا كالفالا رخآلا نم لو ميظعلا ىلعالا ىلغلا اهدحا

 رانلا ةرثاد * هنم قلخف اًيربنص الكش ا ءارجالا ىلث نم

 1) دس. عا 21 ممصتتسم 2) 21 دان ر دم. كاز. 8) تع ف. 4) طل قاتل

6 
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 ىلوا اهدحخا سيلو هعونصم عئاصلا اذا فبسي رث ةهدق نيعلا
 5 ا . 31 3 - َِ 7

 وح هنولل ”اببس رخآلا نوكي نأ نم رخآلا ولت اببس روكي ناب

 نم اًيش :.فلخ هنأب لوقلا نا اضيا تركذتو نضح لطاب اذهو

 قنلخ ) ذذا ىلا هيدوي * ىنح .هداق عم 'ناتسنالا قاشنا اذا ءىنن

 ءىجنن 0 ءىت نوك سفنلا ىف عقوملا ببسلا نأ ىلذو ةنن ايش

 قدك اضيأ سوس 3 ١ لوقنف نان مساكك نيوتيلا أ وج

 ىلعو هركقم رادقمو ةريصم ةروصبو نامز ىفو ناكم ىف نوكي نا
 ناف هذه هباشنت ىلا لاوحالا رئاسو فاضم ةفاضابو بسصننم ةبصن

 ىف انللخا ناف ءىش نم ءىت قحك .بابلا اذه ىف انيلك اهقح

 ىفو ناكم ىف ءىش نم فلخ 5 ليقن ىتح اهقوقح اهنيفون

 فبي ملف ذهلدق 0 اهلثام امو ةفاضاو ةخبصنو رادقمو ةريبصبو نامز

 نا انا اضيأ تريحو ةدحاوب [122] فلخل لطبو فلخب ءىت نذا

 ختب ءىت دجوي نااوجج من هلبق ءىتا 9 ءىتش نوك ملسن رف

 ىئاثلا ءىشلا لسبسف ءىث .ىم ايش انلابب اننطخا اذا انأ كلذو

 تدل ءئشا ىم "هلا نيتي قا طرش .هيلعو لوألا ليس" لزقلا ف
 الا نيكي الأ طبش ”هيلعو ىناتلا ليبس لوقلا ىف ثلاتلا ليبسو

 ياه .ال“ ام نراك 'اقاون هل يانا لام قلل مالا لصمو عبار كيش « نيم

 الولف نولكدجوم نك اهو دجون الا بجو كجونف ىضقني ١ هل

 اندجو ىتح ىضقنت 0 ظةيفاننم تناك انلبق ىتنلا ءايشالا نا

 1) 2[ صصتصستس. 2) 2ك نأ ىلا. 3) د ديعحممز ممدستسةل. دان

 ةدصلل ءاتطصق 12 2ععانق8.ز ٠١ أروبصم». 4) ء]. ايلكف 2 5) 8. .ىلعو.



 ضع

 سّسحملا ىف دهاشت ال ىنال ميلعملا ىف اعناص ءايشالل تبجوأ

 رن اضيا تناف لعاذ نم الا الوعفم الو عناص نم الا ايونصم [21]

 ىليلد تلعج فيكف ءىث نم الا نوكي ايش سوسخل ىف رت

 ءئذ نهر الا ءئدبال ليلي لعح ناز [نوف لعق ىم نازك

 نم ال وأ ءىش نم ءىش نوك 7نال هل لوقا نادجولا ىف نايس اجو

 نا زوجج سيلو هيلع لالكتسالا نسمنلا ىلا بولطملا وه ءىتن

 ىدحاب هسفن ىلع دكهشي هيلع داهشتسالا لواخل ءىشلا نوكي
 نم لا :لوعفم ال ناك ايلف ديغب هيلع دهشتسي امناو نيتلنملا

 ىضقف هيلع اليلد هتذخاتا هنقيقح ةبولطملا اذه ىم ةيحان لعاف

 اضاعبا تحكجم: ادق :ىنا .اعم ءىت نم ال ءىت نوكب هيلع
 كاذب ليقلا نأ هلا وكلف انسلَع ناقب نأ لينكج ءايشالا ىم

 « مضاولاب تذخاو هنكرنف باتذلا اذه مس, :نع رخو قدي

 دقن هنم نقلخ تادوجوملا نا انمقوت ءىت ىا هنأ اضيأ تنيبتو

 وحج ىواسن اهيدق نك ىئىتلو :ميدف ءىشلا ىلذ نا انبجوا

 هنم فلخ نا هل عيطتسي ال نأ بجوو ةمدقلا ف فقلاخأو

 نا الا ديري امك لكشتيو ءاشي امك لعفنيف دما لبقي الو ءايشأ

 اذه اهب راص ىتح امهنيب تقف انماههوا ىف ةتلاث ةلع امهيلآ مضن

 عقي من نا دوجوم ريغب انلق ىلذب انلق نافذ ايونصم اذهو اعناص

 ناك انبولطم لبصا نا اضيا تركذتو طقف عونصمو عناص الا انل

 فبسي نأ بجج عناصلا نا اندنع ماعتاملاو ءايشالا نيع عنص نم

 1) آ نوكي الل 2) 2[ لعف. 3) ص. ةهال “ل 4 آل جحضوالاب.

5( 20.6 15٠ 



 زا

 نأ لبق هسفنل هعنص ريوجت انمر نأ انال اعيمج نامزلا ىمسف

 ناو ايش عنصي الف مودعملاو مودعم ' هنا ملعن نحنف نوكي

 نقف هنوك فبس نافذ ناك نأ دعب هسفنل هعنص ريوجت انلواح

 ثلث مسفق انعام سيلو هسفن عنصي نأ نم 1ههدقتب ىنغتسا
 مسلخل انمقوت نا اَنأ ثلاثلا هجولاو العف لمت ال ىتلا نآلا الا

 ارداق همهونن ناب الا ىلذ زوجب سيلف هسفن لعفي نا ىلع ردقي

 اذئنألا للصلح. كاذتنك ؛انمعاوتا اق“ سفن متنصي نا“ كوني نا ىلع

 انكارشاو دوجومل آلا نوكي ال رداق انداقتعا نال اعم امودعم ادوجوم

 للح قدا. امو مولع ملأ نافعا دققت عنصي الا را ليف دعم

 نكسان لطاب وهف لاحت نجا ءىبشل مودعم عم دوجوم عامنجا

 + ىشلاب قيكي 5 تالا ىف" ةلاكلا> ىلا كبلس "قفا "بانللا تَلَكَوو

 ورصورب عبر دزسرر موت نمو, 3 حاانضرط) دليقب هسفن عنصي

 درصدسرر دروع ددرص ط مواد طن 5720 لق نم ىلع هطخاسبو

 نيكي نأ ىدانع تلطبا ىتلا هجوالا هله دعبو هاي هنبقاعمو

 0 ا را بج اوك كد تري ملا
 لبن امك ءىت نم ال وأ ءىش نم هعناص هتدحا له رظنلا ةغانصب

 ءاضخ 2 لقعلا ىلع * ءىذن ا هتادحا نص تدجون بننذلا 3

 3 1 (19) هقدحا انلوق نال ضقانتم مالك هنا لجا نم

 انبجوا ,ءىش نم» لوقلا اذهب انرثق ناف ةعاتبم ةعرتخ هنيع
 لقعلا ىلع انضرع اذأو ةغدتبم الو ةعرخ ا ةيدق هنيع نا

 امتا لثق لق ناف اميقتسم امالك هاندجو ءىت نم ال. ههتادحا

 1) 35 ىع همدقتب. 9) د. هده (3) دم. هتدحا



 زك

 نامزلا ناك ناف ةهسقلا وا هيلع لعفلا عوقو نع قدي هذال العف

 اذه هبشي ىرعل وهف لعفلاب ال مولاب نولتا هعطق امنا :ىضاملا
 ناك انيلا لصو ىنتح لعفلاب نامولا عطق نوللا ناك ناو 'ليلدلا
 هذه دعبو خولاب وه امثا هنال انليلد ىلع نعط ال ليقلا اذه

 سنتا د3 ريسفت ىف هتبتا هام اهنم رخأ ةّلدا ىلف خلدا ةعيرالا
 ىلع قبلا بايك" قو 0 1 ةنيقا تاه ابتسم

 نيبلاوت رتاسأ ىف.” ىجوت خا تاينح ىو نحلملا
 فلاخ ىم. ىلع ةلاقملا هذه ىف: اهب نرأ ىتلا يدك ناذ ىلذ عمو

 هل ةيوقم هل ةديوم بهذملا اذهل داوم اهلك ه بهذملا اذه

 هلكاش ام [20] داقنتعالا اذه ىلا اهنم مضيو 6دقفتت نا بجف

 دعي ترظن ةثدح اهلك ءايشالا نا ةماتلا ةكصلا انل مص املف

 نأ زوجي ال و اهسفن تدعنص خ3 نوبكت نا ىنكمي له ىلذ

 اهسقن تقلخ © نوكت نأ ىبنع لاكتييان .اهريغ الا اهعنصي

 مدا مسح ىل دل قال جملا ةتافن اهتم ثلا اذا د ١
 دعب هنا 7ملعن انف هسفن. عنص هنا انكقف تادوجوملا نم هيلا

 وو هسفن عنص ناك ناذ هلثم عنصي نأ ؟ ىلع كشاو 5ىبقا هنوك

 وهو اهلثم عنصي نا زج اًملف ىئوق وهو اهلثم عنصيلف فيعض
 اذا انا ىناثلا هجولاو فيعض وهو اهعنص نوكي نأ لطب ىوق

 ىلع اللحم ىلذ انحدجو هسفن ءىشلا عنصي نأ انلاب ىلع انيطخا

 1) 2[ ىعطلا. 2) 2[ 2004. كف. 3) 21 304. 16 600. ريسفت.

 4) ا[ مدمس. 5) 2[ دك. 6) 9000. رداوق” حرقفتت. 4) 2. 1 65٠

 م12. 8) 21 ردقأ. 9) 11 هدم.
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 3 1نامزالا نا تيملع [11] ىنأ كلذو نامزلا نم عبارلا ليلحلاو
 تيعضوف نأ لك نم لقا وه ميقملا ٠ نا ىلعو * تأو ميقمو صام

 ىف دوعمصلا ه«كفب مار اذا ناسنالا ناك نا تيلقو ةطقنلاك نالا

 نامزلا ع وأ ذل 20 5 قوخا ىف ىلا ةطقنلا هذه نم نامزلا

 هعطقيف ”ادعص ركفلا هيف ريسي ال هل ةياهن ال امو هل ةياهن ال

 ىتح هعطقيف الفس هيف نوللا ريسي نا عنمت اهنيعب ةّلعلا هذهف
 ٍلوقلا اذه ريصيف نكن مل انيلا نوللا غلبي رث اذاو انيلا غلبي

 انسل نيدوجوملاو نينثك سيل نينثالتا *رشعم انا بجوي

 عطق ىق نوللا نا تملع ادوجوم ىسفن تدجو املف نيدوجوم

 نوللا هعطقي رن هانتم نامزلا نا الولو ىلا لصو ىنح نامزلا

 الب 9 ىف تدقتعا امك لبقتسملا نامزلا ىف اضيا تدحقتعاو

 ديعبلا نامزلا نع ىلنذ لتم ىف ليقي بانللا تدجوو "قون

 ىلولا لاقو ماددد مد5' تدروعدد د5 حدب طد قوروم درو

 لصتاو مدن: رضع طريقا حصدصأط دررخ موسع ننقل 36, 8)

 (18) نيدحوملا نم ريغ ىقل نمم نيدحلملا ضعب نأ
 ةياهت ال ام. ناسنالا“ عطقي نا روج لق ناب ليلحلا اذه ىف ىنعط

 انلابب هانطخاف ناسنالا هراس عارذ وا ليم ىا هّنال ريسملاب هئارجال

 ليق ىلا اجلا نيراظنلا ضعب ناو اهل ةياين ال ءارجا اجي هانيغلا

 ةريثك ءازجا عوقوب لق مهضعبو ةرفطلاب لق مهضعبو أزجتي ال دبع
 نأ لجا نم 'اهيومت هتدجوف نعطلا اذه تنيبنف ةريثتك ءازجا ىلع

 000 ا ول يلي اهراانل فب ايت هيلين ال ءىشلا وح

 1) طل. هز2عان1. 2) 11 لبيقتسمو. 3) 21 ادوعص 4) 2. رتاعم,



 زك

 ءامسلا ىف هلوقو 70312 5 مازلا مدرك دايك 4, 18 7”

 محا دمار دا قزم - ون ميكب ١5 (ر 4 حااجرحر

 رددت دهب هدد

 ولخ ال ماسجالا تدجو ىَنا ىلذو ضارعالا نم ثلاثلا ليلدلاو

 نم وأ هتاذ نم اما اهنم دكحاو لك ىف ضرعت ضارعأ نم

 صقانتي مث لمكي نا ىلا ىبرتيو 'ناويشمل وشني امك هتاذ ريغ
 تياوش .ه«لله" نم ةيراع ضرالا لعل :نلك مت دوأزجحا قرفنتو

 ها نيذلا ناويح نمو تابن نم ولخ ال اهتحجوف اهتلماتق
 وهف ؛ثدحت نم ولخ ةال ام' هنا .مملعمو امههسج ىف ناتحح#

 اس لل ايامي اس يل

 ةمزاللا ةكركأل اهلص و اهلواف 5تداوح نم قكفنت ال اهب اذان اهننيبتف

 دحاو لك تيسن اذا ىتح ةفلتخ ةريتك تاكح لب رتغفت ال اهل

 ىلع اهضعب رون عوقو اهنمو ةعرسو ءاطبا اهل تملع ىرخالا ؟ىلا

 ىلا اهبكاوك ضعب نولت اهنمو رمقلاك ةءاضالا هيف ثدحكف ضعب

 دق تداول تدجو املف ةرضخلو ةرفصلاو ةرمثملو ضايبلا نم 3

 فبسي مام لك هناب تنقيا اهقبست ملف يو اهيلع تلمش

 ضرالا تداوح. ىف باتللا لقو_هذح ىف هلوخدل هلثم وهف تدخل

 :دددغ  هقر"ذف :ةةزتضاز ملوق اميل لوا قبح ةلاد اهنا هاشلا

 دز حارب دامر د١ درع :مربدد جاور مدر رمجع صقل
 مثلا هدا

 1) 21 200. تاينلاو هه2؟هغ15 ةتسعتان لهل. ةعوطعاتلا )2  دسم 2,

 ا 860 مضت 6غ اههسجل 1 122 0 18 ىنيذلا 12081 110112161

 8)دس. ملل 4) ل[ مدوخز»م ح تحلل )5  2[ تنس هتان ةررسست لك



 مع

 اهنيك لبق ادجوي الو ةوقلا ىلث ءانف دعب ايقبي نا نكمي الو

 (13, 8 57"5) لق نا تاياهنلاب امهيلع دكهش باتللا تدجوو

 مالمطألا (4, 32 ها53>) قير لدم دائم درا رمدرعج مالدرد
 نارح روكت سيشلا نا بهشو مالكا مالح 7221 اخ

 موك تصوم مخل (1, 5 طط) هلوقب مي * لك دوعنو ضرالا

 ىناتلا ليلحلاو مزن مان محال لن طاطط طم تدم

 ءارجا ماسجالا تيار ىنا ىلذو لوصفلا بيكونو ءارجالا عمج نم

 عناصلا ةعنص راثآ [10] اهيف ىل نيبتف ةبكرم الاصواو ةفّلوم

 ىف امنا فوزللاو لوصولا (17 هذه ٌلعلف تلق مث ثدشلو

 ىركف *تاطسبف تابنلاو نايل ماسجا ىنعا راغصلا ماسجالا

 رم

0 

 اهسناج امو لمرو ةراجحو بارت ىي امنا كاذك اهب اذاف صرالا

 دق 4؛بكاوك اهل لاقي راونالا نم عطق اهيف ضعب لخاد اهضعب

 ىف تبكرو كوضلا ليلقو ضلا ريثك نمو ريغصو ريبك نم تعطق

 ىف ىتلا بيكرتلاو :5 لصولاو عمل ىل مص املخ كالفالا ىلت

 ءاضيا ليلدلا اذهل تنقتعا اهنود ايف ءامسلا مسج ىف ثداوح

 ليصغت نا لوقي باتللا تدجوو ثدح هتوح ام ٌلكو ءامسلا نا

 ناسنالا ىف هلوق كاذ اهتودح ىلع لدي اهليصوتو ناوين ءارجا

 ضرالا ىف هلوقو 2001507 002 7 (119, 73 حاودصر

 1) ص. ايههسجا. 2) 21 لكيلا ا 8) دس. مصالدو. 4 ط0 هأ ال

 مدد»»د. 5) م. لاصولاو.. 26) 11 هدد.



 مد

 هتررح ىتحح هب لوقلا ءاضما ىف ةلجعلا كرنو يأ ىف تنبنت
 فيلاو ضرعلاو ٍلوطلا ىف اهل ةياهن ال ضرالا لعلف تلق ناب

 اهترادتسا عطقت ىتح سمشلا اهب طحت رث كاذك تناك ول نتلقق

 ةيراغو تقرشا ثيح نم ةقرشم دوعت 1مث م ةليلو مهي لك يف

 لعل تلق مش بكاوللا رئاسو رمقلا كلذكو تبرغ ثيحح نم

 و ىنلذ  نوكي فيلكو: تننقق اهل ةياهن ال ىتلا ى' ءاهسلا

 ف نأ زيجج ال فا امثاد صرآلا ىلاوح رودنق كرت 0

 رودي .نأ نم مظعا قابلاو رودت ىتلا كه انم ةبيرقلا اهتقبط ن

 ايش هعارو لقعن الو روكي ىنلا ءىيشلا اذه ءاهس لقعن اهنا انال

 كتكيتعفا مث رودي ال هنأ معزنو ءامس هدقتعن نا ىلع الضف رخآ

 ءاهس لك طيحت ةيثك تاومسو ةريثك نينضرا انقاه لعل تلقف
 نم اعنتم كلذ تيارف اهل ةياهن ال ؟ رئاوع نوكنف انهضراب انهنم

 0 عسبطلاب ران قوف بارت .نوكي نأ رجج رث ذا عبطلا اةهجج

 ناليقت ءاملاو بارتلاو © نافيغخ ءاوهلاو رانلا .نال عبطلاب ءام نحت

 11 ا 00 ناحجملا اكن ناك ىل هت تنل
 هذه بارتب فحلت ىتح ران لكو ءاوه لك نتقشل صرالا هذه

 راكبلا هذه ىع ةيحان ءام نم ةيوار تناك ول ىلذكو ضرالا

 ٍلوصممل ل للصحف هايملا هذهب لصتت .ىتح رانلاو .ءاوهلا تعطقل

 ناو ضرالا هذه ىئوس صضرا الو ءاهعلا هذه ريغ ءاهس ال هنا ماتلا

 تسناك اذا هناو ةيهانتم صرالا ةهذهو ةيفانتم ءاهملا هذه

 1) 21 بوعنق. 2) دص. مدارج. 3) مس. ه2 11 7. 4) الك مد#

 ه1 7. 4



 ذي

 لدتا نط نوك تن اك اذذ يرشاس ام ىلع بهاذملا

 وهو ىلذ لثم انلوق نم ىل يرخ اذا بلاطلا اهيبا اب هللا ىجري

 اذه لتثم ىنان هراكنا ىلا ردابن ال ءىش نم ال ءىنن نوك

 لب سمتلي ىنكهف كريغ وه نم ٌلكو ىبلط لوا نم نسينلا

 ىلع اهب درت يح ىلو مهلثالد نم ىبقا ىلثالد ناف مهفاو عمم

 اذه نم .تانالك ىف تاميلك تالتنلا هديب فقسميتف ىل نساق ىتلا

 تايأو ىفلاخ (16) نم ىلع كر ىلو ىبقا قلثالد نا و بانللا

 نأ لوقا ةمدقملا هذه ننبب كف ذناف ناححرلا نم ىئايبنا

 ءىش نم: ال اهتدحا هنأو ةقدح ءايشالا عيمج نا انفرع عن انبر

 اضيا لقو محارب مدد مدسربدك 1, 1 ص)ضشائت3) لق امك

 رمح ةددو9 جند منن 5د مجزر 5 ددز»ع هكر 24 زا
 مث ”هانلبقف 2 نيهاربلاو تايآلاب ىلذ انل عححكسصو موو مدعم

 هتدجوف ةوبنلاب عد امك رظنلاب عصي لح ىنعملا اذهل ترظن

 نم اهنم لوالا ةّلدا 4 اهتليج نم رصتخا ةريتك هوجو نم كاذك

 ؛نايهانتم [9] امهنا حص ام ضرالاو ءامسلا نا ىلذو تاياهنلا

 مسج ى اهلةياهت ال قنوت نا ربح ل نا ةيعانتم اه

 امهل :ظفالل هلا نتهانت اذان ميلعلا ىللذب عفديف ةياهن هل

 ليلدلا اذه ىل غرب املعبو رخآو لوا امهل نيكي نأ بجو

 1) دس. ماكض. )2  رص تارجتملاو. 3) 21 8ان. طن. )4  دظ. ©أ

 انا



"| 

 بلطلا لصا نم انك ذا هلثم 'ارن مث اب رقن فيك لوقنف شيطن

 حوغنو هيلا سنأن لب هلثم اون رف ام انل يرخ نا انبلط ىنكه

 هذه ميلقت ىلا تحجاحا امناو هانبلط امب انفطظ كف ذا هب

 الدامتع هكجما 231 13 2 نفد تاما ىراقلا عمطي المل ةمكقملا

 جتك مم ليبس اذه ىلا ناك ول هنا :دل تمكقف انابع ءىت نم

 رثاسو نحن هانك اضياو [8] يارضتسا الو رظن الو ليلد ىلا هيلع

 انجتحا امنأو 0 68 1 نك ريغ 0 ىف نيكرتشم سانلا

 ركاز 0 5 انطو 7

 ىلذ لثم ىلع مهسوفن اونطو نيلدتسملا نيضئاخل عيمج لب هلتم

 8 الو هل لوا ال ءىش تابتا ؟ اولواتو اومار *رهدلا باكا ؛

 0 0« هنأ * دكردان ةوسحأ ءىتن ركع مهتساح عقن عقت منو

 نودينجج نينثتالا باحتاو ميلفقعب ىلذ تابتا نوموري انتو 0

 مو ايندلا تفنناكف اجيتما نىيدرفنم ىيدكض نيلصا تابتا يف

 امئاو ناطلنتخو :ناجرتع فيك لو ىيدرفتم نيحض, اودفانت

 تند .لسصقي ةيجدقلا ةخنيطلا باكو ليقعلاب قس ىلع لك تسإلا نوبلواك

 ةسوبي الو ةبوطر الو ةدورب الو هيف ةرارح ١ ءىت ىلويحم اهنابتا

 ايش مهسح كردي ملف 2و عبرالا هذه هيف تراصف ام ةوقب بلقنا

 هلا هيف ثدخكف بلقني فيك الو 4لا هذه نم كحاو هيف سيل

 رئاس ىلذكو لقعلا سايق فيرط نم هيلع اوفقي نأ مدصق امثاو

 1) دظو 66 ال1 ةذو. "2): دم. مهرهي " 82) 1 200 - ةمدعلا ةدك

 4 الآ صد. 5) م. ه؟ الآ ).0:05٠* 6) 1 نونو اك 2) ةاتمماو هل.

 8) ل1 هد.



 رو

 مث لوقعملا نم هيوقي امو انبر انفرع امب ةلاقم لك 2 ىف ىحتباو

 هبخ ىن لصتا نم عيمج نم انفلاخ نم هيلا بهذ امب هعبنا

 (15) ةيوبنلا ؟لثالحلا ىلع منخخا مث هيلع امو مالللا نم هل ام ركذاو

 نملو ىل ليهستلا لسا هللاو *ةلاقملا هل ىنلا ىنعملا ىلذل ىلا

 3بيرت عيمم وتو هثايلواو هتما ىف ىلمأ ىغيلبتو هيف رظني

 ىلوالا ةلاقملا

 ةتدحت هاهلك تادوجوملا نأ يف

 ءاهيف ضوخب نم لك نا ةلاقلا هذه ةمّدقم باتكلا بحاص لق

 ري هنلك ساولل هتكردا الو نايعلا هيلع عقي مل ايش سمتلي

 انلبق ءايشالا تناك فيك ومو لوقعم لاب لالدنتسالا فيرط نم هنابتا

 هلوانت موري وهف ةساح هقكلنت ال فيقد فيطل ءىث هبيولطم لصاف

 هدجج نا هبلاط هدصق ىنكع هسفن بولطملا ىنعملا ناك اذاف ركفلاب

 نأ زوج ًالف اهب هدجج نا 7هبلط ىتلا ؟ةروصلاب هدجو وه اذاف

 ءايشالا تنك فيك ةفرعمو اجريغ ةريصب هليصخ لواج الو دكني

 انلكا قضقن: امنإو :قيقطاتلا' "نم: دحاو هتعاشي رث ءاوت ةوه:انلبق

 لق ام ىلعو انسوح نع فيه دكيعب ءىت ىلآ انلوقعب لصن نأ

 هزت ممدزا مادو مص حامك 6, 24 صاتضد) ىلن ىف ّىلولا

 ءىش نم ال سيتلحا ءايشالا نأ انل يرخ انف 1292" "د

 الو رفنن نا ىغبني سيلف كلذ لثم ءىن ىلع عقت رف انساوحو

 1) طم. هيف. 2) دس. ةزصع., 26 ىنلا. 3) 21 هده. .2 )4 

 ىف. 5) ا[ 200. امن. 6) 21 200. هجولاو. 27) م. ه4. هدب
8 

 8( 1 2 يخل
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 وأ هطعي مملف هلأسو هبجج ملف دبر ىدد هنا وا هركنا ام اهيف ىلرف

 ةلود :ماق فيك ركنا هنأ وأ مهنم مقتني رل نيللاظ ىلر ههنا
 ىنعم نأ وا مهيلع ليتشيو فلخل عمجج توملا ىار هنا وا نيرفاللا

 ىنعم وأ كحاولا

 ىف ىتلا ةلاقملا ىف اهنم دحاو ّلك ركذاس اههبشا امو اهلك هذه

 ةقفاطلا بسحب هيلع ملكتاو هل حلصي ىنلا بابلا ىف» اهنم

 عت هللا ءاش نا ىلذ ىف نيضئاخل الص هب غلبا نا وجناو

 نان هلقع ىف مقي مث باقعلاو باوتلا وا سفنلا

 ددعو باتللا ضرغ وكذا نأ ىرافذ انها .ىلآ مالللا ىهنتنا دق ناو

 تءاج أم ركذب 4اهئادتبا ىف مدقاو اهحورش ىف ذنخآ مت هنالاقم

 تمذدق ام ىلع ةيلقعلا نيعغاربلا ؛اهيبلع ميقا مث ةلاسرلا هب
 ةرشع باتالا اذه تالاقم ةلمج نا ٍلوقاف

 ثدحم هيف ام عيمجع ماعلا نا ىف ىلوالا ةلاقملا

 هلالج لج فلاخلا نا ىف ةيناتلا ةلاقملا

 ”ايهنو ارمأ عف هل ن' ىف ةتلاتلا ةلاقللا

 ةيصعملاو ةعاطلا ىف ةعبارلا ةلاقملا

 ةببسلاو تانسلل“ ىق ةتسمالل ملال |

 هدعب امو توملا لاحو سفنلا ىف ةسداسلا ةلاقلا

 0 ءايحا ىف ةعباسلا ةلاقملا

 ليئارس ناقرف ىف ةنماثلا ةلاقللا

 باقعلاو 77 ىف ةعساتلا ةلاقملا

 ايندلا راد ىف هلعتسي نا ناسنالل حلصا هام ىف ةرشاعلا ةلاقملا

 1) دص. هنألا 2) دص. 68مم )3  21 نع. 4) سب هلل 0
 5) مدقأ. 6) تم 12382. 1) الآ طماطم 22. 27780٠6 8) 1 جلصالا 81116 ام.
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 ال ليلملا وه 7755 ريسفتو زخاك5 دم١ مدس ركطل دنا مدد

 روما ىف كلذ لتثم اولغتسا نا مهنا نوملعي الو هتجاح فحالي

 اسنالا ناقكلي بك '"فشكص نيساثلو منهل متت ل مايند

 هل نيماق ةفرعم الو هنع ةيفخ نناك ةيكح انهاه نا ىلا داقني الف

 نخد» د درب مدرد جد (0, 4 5اؤتةضز بانلتا ليقي 3 ديفو
 الا ىيحدلا هذف لقمأ نا هبأي الو ةةصاضاق د محارم مم

 ءملا اهعمسي ةملك سداسلاو فرح ةباتك وا رتاخ ةغايص ىف هعفني
 اهنهو ىلع درع ىقفاب ميقيف هنهوتف هبلق ىلا لصتف نيدحلملا نم

 رذد١ حجر مصدطممد ردذد :دد5 (18, 3 ؛5تطط) ليقي مهيفو
 ا يلا افبلاواركلل :ىكعي "ل نا عنا ركعتي لوا 0603

 ضعب نم اهعمي ةفيعض ةكاح عباسلاو هالتقو داكلحما ديف

 باتآلا لوقي مهيفو كاذك لكلا نا نظو اهب قزاف نيدحملا

 ١ وي درعا حادررطردا «اوز اجر مترو ا 01, 30,10 77

 نل ةينقييتلا بايثلا 5 تعني نسحب ال اب *نأ هلابب رطخي
 ةوادع حلا ضعب نيبو هنيب لجر نماتلاو ايش ىلذ اهصقني

 ٍلوقي مهيفو مهعم مدوبعم .؛مهبر ىداعي نأ ىلا نش هلمكف

 رن تدددج صدر د دميعرد ومرحصات 19, 189 م:اودصر
 وه هغلب دق ام هنم غلبي نا ردقي ال هودع نا لعامل ؟ملعي الو

 ميلالا بازعلا * ىف هدلخ قنا" ةورع ةفاط ىف سيل نأ هسفن نم

 085/02) نم ” فيبساوف رسف هنأ“ ةئالض [18] ليبس ناك © قا امأو

 1) دصب م1. ةض. 2) اك 200. ناك. .3) طع 10 4) 11 0

 5) دس. هت. )6  21 ناك ام [ه6 ذص دصفتئك. نم]. 7) د0. 8".



 ل

 عبط ىلع ةفلكلا لقث اهلوا نادجولا ةيتك 8 اهنم ىرا ىف
 ةحخلاب هقتويو هّدشيل هيلع كرو دق ىنعمب عبطلا رعشي ايف سانلا

 هذهلو ىلذ نم 'رضألو برهلا ىف ذفخاإب نيدلا ىف هلعتسيو

 اسالي 2
 (11, 15 280213) باتللا ليقي مهيفو اهيلا نويرهبو ةيرخل نوديري

 و 0 رمدرجج موردر مص دز + طرد ددصد
 ءايج اوقب كلتاو لعلا نم هبره ىف عبطلا اوعاطا نا مهنا لفغلا

 ريتك :ىلع بلاغلا لهل ىاتلاو :* نونللاو: عورزلا نالطبب [17] اعاين

 اناوج ليقيف وجكلا بلقب دقتعي لهذشل ناسلب بطاخ وهف .مهنم

 ىنن سيل
 -اورود» » رع درجت رعأو دذو دزؤ درو رس ددصتق ممزر

 هذه صعب اوليغتسا نا سينا ىف نوركعي الر اذان تقرا رك

 ليم ثلاثلاو اودابو اوكلمم سانلا نيطالس عم تافراجغأو 3 تالاهمل

 لكو مئنم ّْلكو لكام لك ىلا درشلا نم هتاوهش ءاضق ىلا ءملا

 رقي مهييتك ركفت نيني اكلت نصر“ غيوتا لج يق ١
 منا «ركذتي الو مماز»# م# ددود طدد دد»ع مقر و جودصر
 (14) ام لك لكأف هتكص ىف لب هضرم ىف كلذ لثم لعف 5 نأ

 35 للم عبارلاو سو كلوي لع تكي دام لك ىشغو ىهتشا

 ١5 (10, 3 ث7) ليقي ءاللاه ىفو هيضي ىلذكو <

 لق لوقبو ربيسيلاب عنقيف ركفتلاو عاهديدنسالا كيع تق ذلقو رظنلا

 تدب عبط (12, 27 ت2) ليقي هيفو اذه الا ىل جر امف ترظن

 1) 21 راض. 2) 1 00 3) دس. تالوصصلل ا 2025

 5 الآ دغيوبسنت. 15) 122.
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 نيغاربلاو تايالا ركذ ىف ءاباألا عم ءاسنلاو نينبلا عمجج ام ريتك

 مهرذ فلا وه لام 3نم نزو نمك ىلنذن بيقثت ىف لوقا مث

 نتلك 16 دحلاو ؛لك لاجر ةتسلو ايد :22 لاجر ةةسيخل

 19 فحاو لك لاجر ةينامتلو نيعبسو 14 دحاو لك لاجر ةعبسلو
 نا لجاعلاب داراو ةاعستو 112. ىحاو لك لاجر ةعسنلو 5 افصنو
 رد 500 ىلابلا نأ مهل لوقي وهف لاملا نم ىقب ام مدن د

 هدجوف لجاعلاب ؟هنزو اذاف لاملا نزو. هلوق ىلع هليلذا لعججو

 نأ ىلا * نيليم مو مهل هلق ام فيدصتلا مييلع بجو قرد 0

 ةهتيانعو همهيف ردق ىلع دحاو لك باسلمل فيرط نم هوفرعي

 لاوحا نم لاحب ام ؟ذخلعب ربخا نمكو هايا فئاوعلا ضاوتعاو

 فقي ام ىلا ةيعينط ةمالع اهيلع لجاعلاب ىطعي وهف ضوم ا

 دقتعن نأ ىغبنيو هبيلطم ىلع رظنلا فيرط نم "اهل سمتلملا

 ةوبنب ليئاسا ىنب لبق نم هقلخ ىلع هلل لوي مث انيد نا اضيا
 هقكردا * اب يوب وضح نم ةحكضاو ىيهاربو تارجكم تايأو

 خ

 ندا "21057" ١53 (18, 19 /2453"7) مهضعب نع ةيروتلا تلآق

 ودوو حرب ماايف درب

 تدعقا '2ىتلا بابسالا نويع نم ىل عقي امب مالللا اذه عبتاو

 ايكو دعمس ةساح هتكردا '“ اهب وح هيلا تلقن [نمو] درصب ةساح

 تانامالا ىف رظنلاو نيعاربلاو تايآلب فيدصتلا نع بذكو رقك نم

 1) الآ هد. 2) 12. 1 3) الآ[ عن رت عم ه00.: ه5 1عععدطم

 لحس هي 20 (د مرنم 33). 4) ا[ ةومصموأ»» لل. 5) سد. ةهغ 11 ص6-

 12188. )6  12. دودلجو ..كونزوءا 2) راودصص. )8  مس. مممانار ل1

 300. بسحم. 9) 31 ةلع نم ه6 ذص 223:ع. لاكإ هنع ::3. 10) 2.

 اهسمتلما .. محالادض حاط3ق. 11) طل هات. :85 .23 )12 



 م

 نيد ال انامز انيقا اهيلع هنيد ةفرعم ىف انلاحا عننا هناو نامزلا

 انه اريثك ٌلعلو اهلامعتسا :متيو ةعانصلا ةانل متت نا ىلا“ انل

 رجضل اهلابعتسا هل متي ال وا هيف صقنل ةعانصلا هل منت ال

 لجو زع انافكف هلهذتو هيكاف هيلع طآسنت هبشلا نال وا هقكلي

 اربخ اهب انربخا 4 هلوسرب انيلا ثعبو اهلك نوملا هذه لجاعلاب
 هيلع :طلستي مث ام اهنع نيعاربو اهيلع تامالع اننويعب اناروأو
 مكن (20992 تزن .لق ابك 'اليبش  هغذد 'ىلإا نك اكو كسلا

 انتضع هليس بطاخو هدادر ؛مددح موز )د د ممثثكك

 هدد25د 65104. 19, 19) لاق امك انثاد هقيدصتل اًبجتوم ؟لعج

 انيلع بجوف حاازراو 0من د حرا دردرت ”ددد هزثت زل
 نحربت دق هنال هيلع توطنا ام عيمجع نيدلا روما لوبق دنقو نم

 ليلدب 7 انيلا لقن ام * ىلع هليبق بجوو سوسخ كماشلاب (13)

 جرخت نأ ىلا لهم ىلع رظنن نا انرماو نيبنس امك قداصلا وبخل

 انيلع تيجو ىتح فقوملا ىلذ نم لون ملف [16] رظنلاب ىلذ انل

 لاط ناف انناذآ هتعمسو اننويع هنأ, امب هنيد داقتعا انمزلو هتكح

 فنئاعب رخات نمو *لابي مث ظن متن نا ىلا انم ةرطانلاب نامزلا ٠
 نمو تادحالاو ءاسنلا نم ناك نمو نيد الب فبي مث ىلذ نع

 نوكرتشم سانلا لك ذا لصاح هل مات هنيدف رظني نا ىسح ال“

 ةيروتلا ىف هارت ىلذلو ربدملا ميكلل ناجبسف ةيسمل ميلعلا ىف

 ل صم منأو بدرب منا هدصم 10 8) ماكر, كف 13001 5 ١

 طلستب " 6) ك1 «دتورو ىلذ لعجتا 4 نر زع تا

 لستدع (2) ]1561986 م0188 هعقاتضص عام ه6 طانا>> ليلدب هيلا,

 معدد ١) دررضش >5 5در د. 200. ديلا ملقنن ام ىلع. 8) 21 رظانلاف
3< 11 (9 



 مع

 سيلا الف اب تننا 1انوبذكت اذومم مونب مهل نولوقي لصا ىلذل

 7 اهنم ىنلا كىسئاضور هذه ل لا نندلف ب تنناو ىنعيض هله

 هجوب مهنم :نلبقي [15] نرونبلا نكي رن ةمم اذه نونوقنن :

 متنك امثا هنا هب نيري ؟هررطورد مواجرف حاف لوقو ببس الو

 مكربخا ام ضعب وأ ناك هناب

 تنك ىلعلف ىيغ نم عقو فلخ ناك ول كاذك سيل نوكي هذأب

 - أ ام عيمج ملعب طيح انذ لحاو انأ نذ هعنصي ام ىلع فقا ال

 0 8 ذا ا
 تربخا ام ضعب نيكي نا نوثوحكات

 ءالجا هيف لخدي ١1055 553 )10 )0849 دلوقو هعنصا امو هتعنص

 ةليقك ءالجا سن ىلع "78 ةظفل عقت نا مهوايكحو سانلا

 (ةور 44 مداودط) اضياو حددانل دان اطيب ند (ة1, 1 تاز

 الا ليلج الو ميكح ال هنا ىلذب كيريو ١3517 718 رت 20

 الو مكنيد يف مكيلع ذكاح هدنع نوكت نا زوجج الف هفرعأ انأو

 هايا مكتفرعو ايلع لكلاب ؟نيطحا دق ىنال مكبهذمل ةرسخ

 ام لعف ىلا ييخنل صخافنو رظنن هللا ىمحري ليبسلا اذه ىلعف

 وهو هنم لب ال باب ليقلا اذهب لصتي ةرورضلابو ملعلاب انبر دانفرع

 رظنلاو ثحبلاب لصحت ةينايدلا رومالا تناك ذا لوقنف لسن نا

 نم اهب اناتا نأ ىف يللا :جو ايف انبر اربخا ام ىلع جحكدصلا

 ةيلقعلا نيعاربلا ال ةيئرملا تابالا نيعارب 7 اهيلع ماقاو ةلاسللا ةهج

 نا ميكلل ملعل ليقنو مانلا باول عنا هللا فيفوتب بيج مث
 نم ةلم ىف الا متت ال رظنلا ةعانص نم ةجرختسملا تابيلطملا

 1) الك نوبذاكت. 2) مل. 66 الآ ألون. 2 مل ام.“ .4)

 تربخ 811061801. كن. 5) 6 رسك 6) ص طضتق. ) صم مها.



 ريوس

 تاجرب ماقم موقت 807 لادبالا ةعانص ىف اهب ٠*ةاط »توم تحرص

 كانه لقامك 1اهناذ ىف يحلو هسفن .مالكلا نم هب كيريو

 رع حرجدددور حدو مكرص يع عدرع رد ةصت مر 6 طيمدتمو
 عيطح دقو 5 دودج جرب مدت قر 20 ماط) اضيا لقو مدت
 كيري ١5737 هلوقو ىنأت ىتلا رابخالا هب ديري مزون د

 ماذا »د (41, 22. 70220) كانه لق.امك تيضم ىتلا رابخالا هب

 سم 2 مصدصب مريدرل رزدك مدسر ردود جرد دم

 دعاش ام ىلا هب ريشي ١0 52249 هلوقو * ١350037

 ةيتك 4 اهنا ىلع فو ةرهابلا . نيعاربلا نمو 7 ةرجتكملا تايالا نم ممقلا

 ةيأ رما ىرا :ىثاذ ١ذ"ت .فقومو رحكبلا فشو .تافآ رشعلا لولح, نم
 نم كابو كسفا» مكاحلا ع وشلا" نال اهلك تايآلا باعأ ملا

 مق :لاعتي نأ ىف ة«لييخ .لابلا ىلعرطخ ال مثالا" فاولا

 نم آلا ءىش نم ال ةنس نيغعبرا ناسنا فلا ىفلاب . هيبش عرادقم

 هجو انها ناك ولو ءاوهيلا ىف مهل فلاخل هثدتبي ءدتبم ماعط

 اهب اناكف نومدقتملا ةفسالغلا اهيلا فبسل اذه صعب ىلا هليل
 نعو بسكتلا نع مونغيو ةيكلألا مهنوملعيو مذيمالت نونوج

 اذه نع او.طاوت :قيتارسأ ىب فلس, نوكي نا "ناكل د

 اوتاكف .ىلذ عمو :ىداض بخ“ لك طرشي نئقكف ىيذكما نأ

 نعي و نما لكان غن .نيعيرا ررقعلا 3 انهقاو انا ميينيل 1010

 1) دس. تحضبخ. )2  604. ]ةتلفصغ 42, 9. 8) د رآ١ 4 ذه

 س.. هأ ال1, 8560 600. مددق حو صر»# ءاكا. 5) م ابيككم. 6) 281

 ؟00.. ضمددز»م - مدودحم. )4  دس. 7مدومم»ز»#». )8  2[ ريكي الو.

١ 



 لل

 ثحبن امتنا 3انا بانكلا اذه ىف رظانلا اهيبا اب هللا ىدشرا  ملعا

 ام لعفلاب انكنع ذكيطفل ا©هلججا نيبنعمل اننيد متمأ 35 ظخنو
 058 كك رض و -_و

 ىف انيلع : ىعطي نم نع 0 ير ا ارو

 انربصت ان لك اننغل ملاعتو كرابن 5-3 نأ ىلذو اننيد رو أ نم ع ىشن

 انفع اهظفحو قاعملا لت نقتعت ناب انيماق نييعاربلاو تايآلاب اندتع
 لك ىف ىفينسنا ميكصلا 1 انل يرخا هانصحتو انرظن اذا هانا

 ١١ كج طارتتخ ادت !اكبظللو !ةلتنإ لقط 3" هج اذأتن اها لشمال
 1 اا و اولا

 وهو ةعردتبم اهلك ءايشالا نا نم هب انببخا امي هلوق ىلذ انتناما

 (44, 6 51029 هل ىيرش ال دحاو [14] ومو اهءدتبا قلاذل

 زرع ررسربح زرع مريدي ؟ داوربزو ربكم دارو ه5 دصع مد
 هنم اناهنو هب انرمأ ام ىف هحعب لو صاتااطرم »م :ترراودرخو مدرب
 مكتؤأل مد* ؟كاطند ؟5) (ط13: 71) نوكي ناو ناك دنا دب انبخاو

 رج هزريكرج دسربو مودمروو خازررر مرر صووو دج مددرت»

 ةّكاحب انيلع اولطي ' نأ نكمي ال هّنب انيفلاخم نم انعور نكسو د7
 تدرج انرعر :ددورج ادام نطئق. 8) هدعب لق امك منالب اورهظي الو
 مؤرع سدرك ددرر عموم مدرس مرصوم ص مم

 نم هب كيري ؟7مورخ أوم مزه هصربد» د درو مرو :دزرطدرم
 51, 18) كلانع لق امك مهقالخاو معاوقو مهترتك ىف ممصخل 4 لاوخا

 رجا هلرقر حايرحرت طدص رود حادط د دوص صورا تق

 1) طم هده .١ 2) 141 هده, 3) 22. .88٠# 4) 11 .لاوغأ.



 الا

 راص نم ّلك نا نونظي دلبلا اذخ ماوع ىرت امك مهماوع دنع
 مهنا انتما ماوع ضعب ىنع ليق امكو ىنغتسا كنهلا كلب ىلا
 ضعب نعو فسكنيف ربقلا علتبي نينتلا هبشي ايش نا نونظي

 هربق ىلع هتقان ركنت مث نم هنا نونظي اوناك مهنا برعلا ماوع
 لق ناف هنم ىحصي امم (11) ريتك اذه لثمو لجار وهو رشح

 ةصاخو ىلذ نع اوهن دق ليثارسا ىنب ءاملع نم صاوخل ناف

 اند م1 توةقط) :اوعلاك نا .ناكملا لساواو ناموسلا_لساوا ىف رطنلا
 حجر رمد ربط راجءربد رط وصد حددد مرددربد طدمدرود

 انعتساو انلق داصوبز مرد حدووأج درو جدرردو حد ههصدك مد

 انرمآ دق انقلاخو هنم انوعنم نأ زوجج ال جحاصلا رظنلا نا نكرلاب
 عود دريد مطرد ك0, 21 تازث8 هلرقك ىداصلا ربخل عم هب

 مسمررو حمرودود ماج حداج نيبدرو دوج سطح رصعم
 مدم33 0522 (84, 4 272 ضعبل مهضعب ءايلوالا لقو 508

 ت00 ىنعا اذه ىرفن ةسمخلل امكو تاق نرد ؛نانهد تردد 15

 نم اوعنم امثأو ةعساو لوقا مرمجدطربا دورا ددطد) وداوربو

 ىلر نم دحاو للكل عقي امب فخالاو ةيحان ءايبنالا بتك *لزع"
 «ذم ,ىع رظنني -نقمف نامزلاو ناكلل | لقاوا "ةلاببأ اطخا قى كت

 بستنت ةهبشب هنع هلاقتنا نموي م هيلع تبتو نيدلا باصا ناو

 اذه لعان ةتطخ ىلع نوعيكايف نكذنو هداقتعا هيلع كسفنف هل

 ىلع رظننو ليئارسا ىنب رشاعم نحن صحفن امناو اراظن ناك نأو

 نكرلا نوعب محتواو دهركذا ةام وهو اذه ريغ فيرط

 1) رض 155. 2) ككل 3) د 5



 ىذدسن ال انال ةميدق ءايشالا اندقتعا رهدلا لعا ليقك ىلذو اهلطبا

 مهعنج مهسح هكردا عادلا امقدصي أو انبحح كردي اي هلآ

 امبرو همدق ىف ميدقلا اوسك نا نكمي ال نا ةجيدق ءايشالا داقتنعا

 بعصا ف لخد كف هدكأو تك خلعل ىذك 1كنببا لكأق لاق

 ىلع ردقي ال هذاب ٍلوقلا نم نيدحوملا ضعب 2 برع امك هنم * برع امم

 لاحأاب 4 ام ىف اولخدف رجكلاب هفصي التل سما در

 نكانف عن معن هللا ءاش ن ١ خيناتلا ةخلاقلا ضعب ىف ركذنس ام ىلعو

 هذه نم دانس 0 ملعلاب :قيفقح تابتا انسي ات و

 نوكي الو مبلعملا [فح ءهب] 2 ىضقي هريغ نوكي الو سوسخل *

 نأ فيكف اصعب هضعب اضقانم الو ىورخا خفيف ادسفم

 ةيردلاب لوقعملاو سوسكل ةساحح دعب ىلذو هك امم رش ىف لخدي

 اهمامت ىلا رظنلا ةعانصل ربصلا عم ناعم ؟ تراصف اهانغصو ىتنلا

 ملعلاب : يدي نا ىف انيغ ذدخا اذاو ةكحكع ةقيقللا انل نجيخ

 اهنازيمب * مسقتو اهككحمب ىكا اذاذ عبسلا هذهب هلوق انكاما ىرورضلا

 قداصلا ربخل ىلاعم ىف ىلذكو اهلمعتسن الوبقم اضيا اككحب ناك

 ىو اهبورض هيف يرشا 5 عضوم اذه سيل نلت ةوبنلا بنتك ىنعا

 فيكف لكأاق لاق ناف ةيروتلا ربسفت ردص 2 اعساو اثرط هنم نتحرتت

 ام ىلع اهدقتعن ىتح اهرييركو تامولعملا ىف رظنلا انيلع مك

 رظنلا نا مثتدنعو ةعانصلا هذه نوركني سانلاو نكمنتتو سدنهنت

 وع امنا اذع نا يلوقنف ةقدنلا . ىلا جرخاو [13] رغلتا ىلا 1-8

 1) 31 تبكا هغ ه344 )2  دم. هدلنش 2) 234 انلكي. 4) 5
 مقستو. 5) 1. 65.
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 ناك اهضايب نم نودهاتتي امل ةرجملا نا اودقتعا ىيذلاك كاذو

 اندجو مهمالك ناحتما دنعف اهدق سمشلا ىلف رادم اهيلع

 وا امثق ابرن هرج وا دعاصتي اراخأ ىلذ نوكي نا وقو انكمم دنيغ
 لق اذاو 1هولق ام طقاسف ىلذ ىروس ام وا ةعمت# اراغص بكاوك

 كاذ ناك نا رظنن نأ بجو لوقعملا لطبا التل ىنك تدقنعا لا
 كاذو هدقتنعا ام لطب (10) هدقتعا ام ريغب انل © نبني لوقعملا

 ىلع مهليلد ناو هذ ىوس ىرخا انرا انهم نا او نيذلك
 ىف ظوفح وهف فيرش ءىتت لكك ذا طسولا ىف رانلا نوكتل ىلذ

 ضرالا ىف نكاسلا ناسنالل ىلذ داقتعا انل ماقتسا دقو طسولا

 لثآق لق اذاو هب اوموتلا ام انع طقسو لكلا طسو 2 ىتنلا [93]

 لكسفي كاذ هدقتعم ناكو سسك ىلع اسايف ىذك تذقتعا

 نينذلاك هبجوي امو نيسوسحلل مظعا ىلع لعلا ناك رخآ اسوسح#

 بطر رصنع نم ناوي نال ءاما نم تقحتبا ءايشالا نا اوه

 نوكي نأ زوجي الف هناليسو ءاملا ةعويم نم هودعاشي ام اوكرتو

 نيذه لستم لالدتسالا ف ىفقتلا اذاو هتاذب موقي ال نا الصا

 لكبح اتناحيف ذك كدفتخا .لكاق . لف اذا, ”ةلالغلاب' ليوا : امههطقف

 نيذلا ٍليوقك لطاب هلوقن هضعب ضقاني_ هلوق ضعب ناكو سوسفلل
 نوركذتي سيلو :نوسكج ىدك مهنأل انذذل ام وه ريخل نا اوض

 نوكيف مهذّتلي مهئادعا لتق نا امك مهءادعا نذلي مهلتق نا
 ىنذك ةلعل ىنك تدقتعا لكثق لاق اذاو اضقانتم اعم ارش اريخ

 دقن هدقتعي ال رخآ ايش بجوت اناندجوف ةلعلا ىلت انررحو

 1) دسم ماويعم مضت. )2  دس. مدد »الا 3) دل“ 1571
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 هضرعو هيسم فلتخإ رث طقف ةدحاو ةكرح هل تناك ول هنا ىلذ

 ناو ةريتك تاكرح هل نوكي نا بجوي امهفالتخال انتدهاشم ناو
03 

 دحاولا مرج ناك نا ةريثك ماجا نم الآ نوكن ال ةريثللا تاكركل
 ناو 4 وا 3 فيكف نيتفلتخ نينكرح بحار 3 نأ ىف كركي ال

 تاكرخل ىلذلف اضغب اهضعب عطاقي لاكشالا ةيواستملا ةرينللا مارجالا

 ةعانصلاب الا ..انل جدي ال ىلذ ناو هدبزي وا اضعب اهضعب سصقني

 دعب بيكرتلا فيرط ىلع لكش ىف لكش ةلخادم انيرت ةيسدنيلا
 دعب ةطيسبلا لاكشالا ةفرعم انيدبف هنم طيسبلا ىلع انفوقو

 وودملاو .عيرملاو تالثملا ليكشلا ةفرعم ,*ىتح طوطخشلو طقنلا

 اهبنم امو لييكتسي هماسقا نم امو *عطاقملاو سامملاو .لخادملاو

 اهضعب ناو ةريدتسم وا.ةيرك كالفالا لاكشا نأ انفرع ىذح ميقتسي

 نا انل ٍيضو ام عئانصلا هذه .مايتبف ضعب لخاد ىف عوضوم

 هذه نا دقتعن نا بجف تاكرج .5 نم بكرم رمقلا ريسم

 ىلع هدهيسم فالتخا داقتنعا انل متي ال نا فج اهلك عئانصلا

 ىرووضلا .ملعلا نوكي فيك انكضوا دق ذاو اهب آلا ىعيبطلا مسرلا

 عزانت رثكا نا ىلذو داسفلا .نم هس ام ركذن نا بجيف

 لكاق لق اذا هنا ٍليفقنو هنمو هب مهنالاللدتساو ه مهفالتخاو سانلا

 ليعلف مظنن نأ بجو سوس لطبا الثل ىنك تدقتعا

 طقاس هلفقنعيف :كاذك . ناك ناف. هدقتعا ام ريغب تبتي سوس

 1) سس. ه5 11 #1, 11 ةدحاو. 2) 01 800. انيلع 3) 18

 15 عطاقلا لكشلا ذفرعم ىلا [1. انلصو] لصو ىئنح. 11 )4 

 مهلالدتسا هود هنو ومامالق # هأ ” (ع فالنخاو).
 الا . دضاشس و لزرع "تنضيف دا لل



 أ

 ال نا ةيثك وا تناك ةليلق اهلك اهذقتعن نا بجيف هعم رخا

 نينتنثا تناك اميرو ةدحاو تناك اميرف اهب الا سوسحملا ىلذ موقي

 ىلذ نم كب ال ذا تغلب ام تغلب ولف ىلذ نم رثكا وا 4 وا 3 وأ

 انيار اذا انف ىحاولا اهنم دازفلا اماف اهلك اهنم دب الف سوسخأ

 زا بجاوف ناخحلا (9) ىلذ :اهنغ كلوت ىتلا رانلا "رن !رثو اناخت

 اذهب لا اذه متي ال نا ناخدلا نادجوب رانلا نادجو كقتعن

 دقتعن نا بخيف طئاح ءارو نم ناسنا توص انعمس اذا ىلذكو

 ام اماو دوجوم ناسنا نع الا ناسنا توص نوكي ال نا هنادجو

 ايس ناوي نوطب ني ءاذغلا ىرن اكف اهنم دحاولا ىلع داز
 انسح ؛دكردا ام *متي رث ءايشا 4 دقتعن رث ناف اهنم هلفث يرخيو

 ىلا هل ةكسلم ةوقو لخاد ىلا ءاذغلل ةبذاج رق [92] اهيف نأ كو
 راص ام اهب هلفتل ةعفاد ةوقو ةيسامم هل ةيضاه ةوقو مصضني نأ

 نا بجيف عبرال هذهب الا متي ال سوسحلل ناك اذف يراخ ىلا

 ىنح هائدهاش ام داقتعا انل متي مث امبرو :عقح هلأ نأ لقتعن

 ص اذاذ ةريثك عئانص ىلا انجاحا اميرو انل هققحت ةعانص ىشنن

 اهلك اهدقتعن نا بجو اهب فلعتم سوسخل ءىشلا ىلذ نا"

 ىلع علطي رمقلا دهاشن امك كانو سوسخل ىلذ نتبتي ىنح اقح

 ريسي كلذ عمو ةراهنو ليل نم ةفلتخ تاقوأ ىف بيغيو صضرالا

 ىدحا غولب نع انايحا رصقي امك اريصق اريسمو اليوط اريسم '
 اهروججف انايحا لتجيو ءامماب اهانيمسف اهانكردا ىتلا 28لا لزانملا

 1) طن. هكاردا 1 كك هانكردأ ام 860 131 11818.

 2) سس ممر 1 اقح اهنعبرأ اتدقتعن نأ. 3) 21 تنس ةنالعع.
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 لوط رادقم نم ارادقم فها ءاملا ناك اذاومه ىلذ ىف ببسلا

 تاسوسحل داقتعا جرخ اههبشا امو هذحم نم انزمصحت اذاف ةماقلا

 وربك 0 8, 8 حداد لاق امك ليختلا انطلغي الو اجكك

 لكف تالوقعملا اماو مدد مهودنخ مروو مخ كنود دماج

 كش ال ئىقيقح ملع وهف تافالآ نم ميلسلا !انلقع ىف روصت ام

 نم زرتكأو رظنلا ىفيتسن مث رظنن فيك ملعن نا دعب هيف

 [تاروص ىلع ةحابم] فئاقح اههوتبثا اموق ناف مالحالاو [تاليخلا]
 *اوعفدي الثل كلن اومزت[إاي نا] دنع ناكو ناسنالا اهعار ام

 ىضاملا] راينلا ىلاعم نم نوكي [اهضعب نا اوملعي مثو] دعاشملا

 حااوصد »مد هد م, 2 طا9>م) ليقي هيفو ركفلا تآزاج ىتلا
 اهترتكو [اهرقو] اهرحو ةيذغالا لبق نم اهضعبو 31*00 373]

 [طاور» توعد ماضل (29, 8 ]280 بانكلا] ليقي هيفو اهتّلقو

 ىلع بلاغلا سوميللا لبق نم [اهضعبو] ندا مدد درتدت

 انازحا ليخ سبايلاو قالمو احارفا ليخ بطرلاو [راخلو] جازمل
 :دصحدص 'طكان# ١5 (7, 13 318 ليلعلا عجولا ليقي هيفو : مثامو

 ءامتاو هرصربخحت موسم مهمكصد ةرصرعصت مب - ندر

 ”5'7 ليتمتلاو صيخلتلا فيرط ىلع اهبرشت ةيولع ام ةعمل اهيف
 مسرع اجرب مصدحدص طورود حنو رص حصد ةطتق. ةقر 15)
 تايرورضلا امأاو 20094"2 ماورد رع نقر ددورد طرب مرصدرمد

 ادق اه ابش .انسح :كردل اذا. اناف يطا اكل

 ءايشا داقتعاب الا هداقتعا انسوفن ىف تبتي ال ءىشلا كلذ ناكو

 1) ذص عد انلوقع 66 ةميلسلا. 2) 21 م0163. 3) 1 متاومو.

 4) 2[ اماو. 5) 1دعدسه زد ءملتعع د. هط طمع ءزئطو ةءرططتص8أاات,



 م

 ام لك هّناب] ىرورضلا ملعلا انل ققح مث عضتمالا] 5طصقد مدد

 اماذ لطاب وهف [ليقعملا نم وأ] سوسحملا نم ءىنش عفد ىلا ى[ذوي
 ادد 2 (18, 4 4'2) لاق اكف نيوسحملا [عفد 50

 نالطب اماو ١؛0مطاد 708 ممر ركع درزنت درو اظاخد

 (ط10. 24, 25) هيف لاقف ىدصلاو بذلتا نم ليقعمل عفد ام

 عيمج :نأ انفع مث :صاورد ارهأج حور» هدد»د» د ددرع نبط هدفا
 اهنم ةعرفمو اهاثئركذ ىتلا انساوكب هانكردا ام ىلع ةينبم مهلعلا

 حازردلا درو حاطدص ١2 (34, 2, 8) لق" نا اهنع ةجرخكتسمو

 رابخالا انل_ ققح مث ادم حرت دمج ردو روع دد اا دنتعص
 مرا اج زد ا (15, 19-17) (8) هلوقب فاح اهنا ةقداصلا

 حط حدردروم ردصد مكر ركزت جودت درر مدومرمو صوص

 [طارشا اهلو] مدرصد در ددرر مط ردح مرصد جدتك

 انركذ دق ذاو اهعضوم [ىف فيساوفلا هذه] ريسفت ىف اهانحرش

 [اهنع لالدتسالا] فيك يشن نا ىغبنيف "لا [ليصالا هذه]

 ىتلا] ةلصولاب ميحصلا انسح [ عقو ام] لكف سل ملع ام ليقنو
 هانكردا [ام لتم] قَدْ ىلع وه هنا دقتعن نأ بجيذ [هنيبو اننيب“

 اهب طلغن الف 1تايلختلا [لاح بردك]تن نا دعب هيف كش ال

 ةعدبم ةروص اهنا ةارما ىف ىرت ىتلا ةريصلا اودقتعا [نيذلا] ميقلاك
 مكعت نأ ةليقصلا ماسجالا ةيصاخ ي اهناو ةقيقتمل ىلع كانه

 ءاملا ىف ىرت ىتلا ةماقلا اولعج نيذلا موقلك الو اهلباقي ام ةروص

 1) 1. تاليخلا.



 و

 نوكسلا دو ةكرصتم هاينثالا عيمج تبقا رخآو ةكرلل دن
 نحن اماو ةهبشو اكش هيصخ هب لدتسا ام لعجج دحاو لكو

 فيضنو ملعلل ىتلا داوم ثالتلا هذهب ىلصنف نيدحوملا ةعابمج

 ةكص قو الصا انل تراصف ثالتلاب اهانجرختسا ةعبار ةذام اهيلا

 نيبنس امك لقعلا ملعو سل ملع !ىلع ىنبم هنف ىداصلا ربل
 ىنعا ملعلا اذه نا انفاه ليقنف باتلتا اذه نم ةئلاثثلا ةلاقملا ىف

 اهنا ليصا 3لا هذه انل فقح ةلزنملا بنالاو قداصلا ربخل

 اهلعججف ناثوالا نع اهيفن باب ىف ساومل ىصح هنال ةكجت“ ميلع
 رددد» عياز) حجاج مذ 15, 5 ماةل) ليقي نا 2 اهيلا مضي 5

 2 لثاوال لآ هنيف مزلدرد ؟ررج» ميج - زربج ربطر حجط جرب

 ذا ةكرشل ايييدحا اهيلا *نانمومضملا ناتنتالو ساولمل اهنيعب

 امك ةفيفختلاو ليقنتلا ملعُي اهبو ؟تاجر» نبط حجطود قو
 اموق نا ىلذو ةقخل هعنج هالو هلقتل كرككلا نع ناسنالا 5 ىاعي

 ةقشل هملعت اذ ابيفف اولاقف ساومل ددع ىلع ةدايزلل 7اوضرعت

 قطنلا ىرخالاو هبعص وا هلهس دجوتف ةكرتمل * مئادب لوقنف لقتلاو
 فيلأتلاو ءاممالا وذ مالكا ةلمج وهو 521703 200 »5 لق فا
 1” لقعلا ملع انل فقح مق انحرش ام ىلع نيقاربلاو تامّدقم او

 صروام 05 6, 7/, ؛2) هليقك] بنتا ل ىدصلاب رماخ*

 رج دو دوغ زد مداندر, ررصدر موقد همدرياطل ددص مزما

 1 دم. هيلع. 2) د. ىلع. 3) دس, |درتالا»# نانتالاو 3[ نينثالاو
 ةمومضملا. 4) 2[ اب فيفخلو ليقتنلا. 5) 1 نقويعي 61 10108 هدعنم

 متفخلا 6) دس. الوأر 31 مدلسه دممتات الو. 7) 2ك ىف ةدايؤلا. 8) 1

 اهنم ّدط 2ةوان13. 9) 215 د 2232ع. 622620. سكب (دغ ذه 604.)

 10) موعاطق 56011625 0121888 85 12 600. ات.



 لرد

 هيلأ ةرورضلا تعفد ام ملع ةتلاتلاو لقعلا ملع ةيناثلاو دعاشلا

 ملع اما لوقنو ليصالا هذه نم دحاو دحاو حرشب ىلذ عبننو

 عمسب وأ رصيب امأ ساوح 5لا دحاب ناسنالا هكردا ام وهف دعاشلا

 لقع ىف ميقي ام وهف لقعلا ملع اماو سملب وا قوذلب وا مشهي وأ

 ملع امار بذللا حابقتساو ىدصلا ناسحتسا لثم طقف ناسنالا

 ليقعم 7 لاطبا همزلي ناسنالا هب ىدصي رف نا ام وهف تايرورضلا
 فقيدصتلا ىلا رمالا هرطضيف 2 هلاطيا ىلا ليش اقر ااق 7 3

 مث ناو اسفن ناسنالل ناب لوقن نا ىلا رطضن امك ىنعمل ىلذب
 مل ناو القع سفن لكك ناو رهاظلا اهلعف لطبت التل اهدعاشت

 نم اندجو لوصا 8لا هذهو رهاظلا هلعف لطبن المل هدهاشن

 لوالل لصالا ىحت# نم نم ليلقلف اهنووكني نيريتك سانلا

  جدوحاجو قايلع دينو بانللا اذه نم ىلوالا ةلاقملا ىف ركذنسو
 رثكاو * هيلع ناينبم اه ذأ كثلاتلاو ىاثلا ارد ىكقف لوالا لصالا

 ىف اضيا لوف ركذنسو ٠ 4 ثلاثلاو ىاثلا دححتو لوالب وف نم نم
 نيلوالا نيلصالاب رقا نم عيل نم رتكاو يلع دينو ة5ىوالا ةلاقللا

 ىاثلا ملعلا نال .ىلذ ىف غيداقم فالتخا بنسو ثلاتلا دك '
 6 دوحجناف ىناثلا نم ىفخا ثيلاثلا ىلذكو لوالا نم ئفخا

 ملغلاب اذه ؟اوروكت نتعرض ل رح
 جدتك هيصخ هافن ام تبتي هانم فيرف لكف لدبلا ىلع *انايضنا

 ةنكاس ءايشالا عيمج تبتا نمك كلذ ىلا هعفد رارطضالا ناب هل (7)

 1 2. سوسحأل وا لوقعملا هلاطبا. 2) 25 26م8 اهحاحا لاطبأ»

 8) دص. هدن. ور 2[ هدوحجبيو هن لك“. 4 دس. هرس. 5) رص. معز

 6) 3[ دوحأل ىف. #ر 25 افانصا.
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 لطب هوركنا ام نا ىلع اودمتعاو هل الوم ال هنا اودقتعا كيبع

 ىلا اوغلب دقو لهخلل تازيغ ىف نوحاسارلا ءالواه تبت هوتبثا امو

 دقتعيلف هل لام ا نم ناك نف نيقداص اونك ناف كالهلا ضيضح

 وا هغفني ىذلا ام ىريف [90] الام ةولمم هطافساو هقيدانص نا

 ودي ام رظنيف نيعبرا نبا وهو ةنس نيعبس نبا هنا دقتعي

 * ناشطع ناك اذا ىرلاو اعئاج ناك اذا عبشلا كقتعي وا هيلع

 هل عهنم ناك نمو نوكت فيك هلاح رظنيف انإيرع ناك اذا ةراتتسالاو

 عرسا اف هرذج الذ كلحهو تام دق هودع نأ دقتعيف ؛طلم ودع

 اذا هنا اونظ ممق نم ضخل لهطل وه اذهو هفخ# رث ام هيناب ام

 رئاسو ه«ديعوو هلعوو هيهنو هرمأ نم اوحارتسا 4ةيبوبر اودقتعي م

 صبغ ممصدت ©, 3 ه:اودرد) ملثم ىف باتكا ليقيو ىلذ مءال ام
 هل ىهف رانلا ىلع كلجن دق كنهلا ضعب اذره» 7١ص

 عراقماو ىممعلا ىلع دلك نيتغتملا ضعبو اهرشاب مل زفر

 نيئرجتلا لاح نيكت تشاو كاذك «هتعلط تقو يا هموت كو
 ايم نوملسي ال ليج عم قف ىنعملا اذه ىف ّلللا فلاخ ىلع
 هو صد زمول ددأج حدد 0, 4 2919 هلوقكو هتبكح «هتمزلا
 هقافمل ”اندرا ام ىضقنا دق ناو حاجور»» ماجر دلك عال

 ىتلا نيقيلا تايطعمو ففمل داوم ركذن نا ىغبنيف لوالا لوقلاب

 رادقمب اهيلع ملكتنو فورعم لك عوبنيو مملعم لكك ندعم

 ملع ىلوالا ناوم 8 اهنا ليقنو باتللا اذه ةردص ليق* ففاوي ام

 1) رسب هأ الك طمغمؤ.ز 560 هن ةلقززرو م. 285. 2) 2[ رتسلاو.

 3) 21 5>ند5 ()طيطم), 600. م75. 4) ال5 بر. 5) 1 هنعلاط»

 6) دس. حصد »* 21 هنبجوا. 7) 21 انيار. 8) 0[ دصق.



 ل

 عرج نم يتلا. مصنشا نأ او ةطررب ضد دائم 505135
 مد مددصوو وح حاط )مز (8,18 ؟زتد) . هلوقك ءاذغ ريصتق

 كوكشلاو هبشلا !لح نم نئكذن نا اندرا امم انغف دفق ثاو

 لكك سفنلا ىف موقي 2ىنعم هنأ. ليقنو كاقتعالا ام نيبن نا ىغبنيق
 اهتفنتكا رظنلا ةدبر نيججرخ اذا اهيلع وه ىتلا لاحناب مولعم ءىت

 ناسنالا راصف اهتجزاف سوفنلا ىف ايتلصحو اهيلع توطناف ”ليقعلا
 وخآ تقول هسفن ىف هعفدو هل لصح ىذلا ىنعما كلذل ادقتعم

 ادرج دون مزرد دذوز” ةاطدط ن0, 14 اةرد) هلرقك تاوال وا
 مجرح "5 »مز صم (22, 22 3270 اضيأ لقو ”دقد) هصصط

 دقتعي نأ وه ئىقيقثل داقتعالف لطابو فقح نبيرض ىلع داقتعالاو

 ضايبلاو اداوس داوسلاو اليلق ليلقلاو اريثك ريثالا وه ام ىلع ءىشلا
 نأ و لطابلا داقتعالاو اممدعم مودعملاو ادوجوم دوجوملاو اضايب

 صضايبلاو اريتك ليلقلاو اليلق ريثللا وه ام فالخضب ءىشلا دقتعي

 (6) ايرجوش- مودعملاو :اميدعم نوضحلاو اضاسي. تاونيلاو "ان
 هداقتعا ىورجاو الصا ءايشالا فئاقح لعج نم ديل ميكحناف

 لفاإو روذخ نم رذحو قوثوملا "فني ويف هديك عمو هيلع

 عبتن ءايشالا فئاقح نا رذقو لصالا وه هداقتعا لعج نم ميمذلا

 ىلعو قوشوملا نم رذكو روذك ىلا فتي وهف هلهج عمو هداقتعا

 ددررصو ندد) ردم همز رج خدود مك, 16 ؛اطوط) لق ام
 م ميق نم ىبكاعت ركذ لوقلا اذه ىلا فيضاو مطاد

 1) 21 لاج د4 004. 2) 1[ ىذلا .. سوفنلا .. نأ ىنعم.
 3) 2. لقعلا اهفنتكا , 560 هن ةعططتتت 3900. 4) 22. 88238 71

 5) 1. مرمرماوب دوره ع - ىلإ, 11 سانت فام



 (21, 15 "اتزيفط) بانئلا لف ام. ىلاغو. نيكلاهلا ١ نم اوناكف اهّمتتسي
 ىنب ءاملع لقو طال" 285 0 دوج تددو مرراد مدرب
 ادد رد (88 : )د5ز5) دبل 2 ىنعم ىفوتسي ال نم ىف ليئارسا

 مدرؤمرو صدد ردد جد ؟ثردان مؤذو طودر ووو تدار
 ام ىف نكي من ملعتلا اوفوتسا © اذا فيمالنلا نا اذه جلوف انك

 ىرابلا ىلع هبنذ رجاصلا :لهات-ل دري الف بغش الو فلخ نيب

 دعقوا هجحاض وا هلهج ؛لب كوكشلا مل بصن وه ليقي زعو لج

 ”011 هلال نم لاعفا نكي .نا ارو لا لبا انجرح ام "لع اهين

 للك م نمو ىيلخت وهو نيقولخاملا مسرب نع يرخف هبشلا عفري

 ال املع ملعي هللا ”هلعجج نا 5 ىنمم هنلل هبر ىلع هبنذ اذهب [7]

 ال نال هب اهيبش هبر هلعجج نا لأس امناذ دعم ةهبش

 ا ا ا نيم ام كو سدقتو كرابن ليلا كلاي ع قيس

 رظنلاو بلطلا وهو ببسب الا 8#هلع نكي الف فلخل رئاس اماو

 ىلا ددملا كلت 7 نأ لوا نم ؟ عاف انفصو امك دحم ىلا !نوجانحملا

 اوصلخ» نا * ىلع نورباصلا .# نودويلو انحرش ام ىلع هبش ىف اهرخآ

 عخالا) تحدد ١5 50٠5 (25, 4 ؛©ا)) هلرقك فيزلا نم ةّضفلا
 هلوقك اهدبز اوجرخيف ةعانصلا اورضخمي نأ ىو 05 5تااثأو
 مج ماللل مرج رص ميج رمزتت دوم رهو دذ مطتلم 38, 33)

 ال57 (10, 12 لئاث7) هلوقك هدودصحف هعرزز تبني نا ىلاو

 ك) ركب نرضي | 2) 1 ماتم 5) 11 900 5) انط 600: -4)

 ماه هو ها ..  ءلتمتحا تزا ل رطرتا ةيعورتزلا )60  طقم 620: 7)

 7مم. )8  21 نأ ىلأ تنس ذسلتءعمكتكم ننفتت 202 م1826 191-
 811123 0٠
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 لزنو سمشلا نيعلط دق لثاقلا لوقك رابخا ىلع ةعباسلا ةلزنملا يف

 بجاو بوورض 3 ىلع رابخالا نا ملعي مق كلذ هبشا امو رطملا
 )321247: ىلوقك نكممو ةدراب رانلا ىلوقك عنتمم» ةراح رانلا ىلوقك

 لاخلا ف لصحو ةيحان عنتمملاو بجاولا ىمسق لزعي مث دادغبب
 هنع ربخا امك ناك له هنع صحفيف نكمملا ربخل ىلع نئاثلا

 ىلذ ىلع لالدتسالا ىف عساتلا لال ىف فخاي مك ال ما ربخملا

 ىتلا قرطلا ضعبب هبجوي ام هنم يرخسيف بجاولا نم اما رمالا

 مكح ىنذلا ءىشلا ىلذ (5) ارظن هب عنميف ' عنتمملا امو اهنيبنس

 ىف هيلع لصخ ىحاولا ىلذ الا فبي مثو اهلك تلطب اذا هب
 نع لتثاوالا باوبالا عيمج طقساو صلخو هل افصف ةرشاعلا لاخل

 هيف رظنلا لبق نم هسبلتو هبيلطم هيلع لكشت تناك ىنتلا هسفن
 ءايشا نم ىدحتبا رظانلا نا نيبت سدقف اهنم ادحاو ادحاو لزعو

 نم 7 مث 9 نم 8 مث 10 نم 9 اهيفصي لري ملخ ةطلتخم ةريثك

 صلاخل هل ىقبو [8.23. تالكشم او] تاطلتخملا هنع تفرصنأ ىتح 8

 عبارلا وا سماخل لاح ىلا هلوصو دنع رظنلا عطق وه ناف ضخكملا
 ىتلا لزانملا رادقمب هبشلا نم هنع لاز كقف تناك لزانملا ةيا وأ

 نيب ىلا لزانملا نم ىقب ام رادقمب اهنم هيلع ىقبو هءارو اهفلخ

 همامتب هيلع بدعي نا * هل ىجر غلب تيحب كسمم و ناف هيدي
 اذهلو هلوا نم رظنلا كيعي نا :ىلا ياتحا هب كسمتي مث ناف
 مل هنال غنم صعب ةبكلل ىف اودعزو نوريثك ميق لص ببسلا
 رثو اهقيدط ىف فخا هنال رخآ ضعبو اهيلا فيرطلا فيك فرعي

 1) ط2. عنتمملاب 16 22468 بجاولا نمر ونن00 هانت. ال1. ذنخ 6411. 2)

 لآ ةعسصتس. 3) ص. هطتنر 76258 مم ناذ همايتب :هدال1 ذه ل1 هع 114115

8 
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 را ىلع 2 عوبقوك مارجالا كاكطصأ تاوصا الو اهنم اضفغف

 تيوب امو لهلاو دعا توص لتمو ماسالا ضعب قافقشناكو

 ىف لصحو اناحب اهنوص نم كيفتسي ال بورضلا هذحم نا ملعف
 ىتنلا كو طقف ناويمللا تاوصا ىلع قاثلا لالا
 ليهصلا فطان ريغ ناويح لك تاوصا اهنم لشفي مث اهيف نوكي
 ىف لصحو هذ ىف اضيا ةيكح ال نا اههبشا امو ءاغتلاو فيهنلاو

 نأ ناعربلا اجري

 مث ملع لك اهعون ىف ىتلا ةصاخ سانلا تاوصا ىلع ثلاتلا لاخل

 | ىبميلعتلا ناسنالا توص ىلع عبارلا ىف لصحو هيف ةدئان

 فريح ىا ناك ذا ةدرغملا فوردل اهنم لصفي مث 33ل)ا فورمل وه

 ىلع كحاو لك 773934 كلوقك ايش كيفي ال ادرغم ليق اهنم

 ريصت ىتح ةبك ىلا فورا ىلع سياكل ليل تصحو هك

 لصغي مث ىلذ ىلع داز ام وا ةتالث وا نيفرح وذ دحاو لك ةامسا

 وهف ناسنا بكوك ءامم ىلوقك هدحو ليق درغم مسا لك اهنم

 0000 ١ ل ل هدف تتنك )31: ءابسالا هذه نم هةهط :٠> تنيغ
 مالكا ىلع سدابسلا لال ىف لصخيو اهب ىهسملا نم رثكا ىلع

 ىلنذ هبشا امو بتكي [6] ناسنا ءىضي بكوك ىلوقك عومجما

 هنذ ىلذ ىلع داز ام وا ؟مساو ةملك وأ نيتعوبج# نيتملك نم

 لصفي مق هبيلطم ىلا اهب لبصي نا تاعومكم لا ؟مهذه نم وجيي

 لصحو اربخ وه سيل ام لكو داز ام وا نيتعومجنا نيتملكلا اهنم

 1 دس. هس“ ةعرصتس. 2) ه0. ادد! 3) ح ءىشلر 2[ ٠٠١ ند ريغ هناف

 60. "تح دلددد ]# .١2 4) رص. )#5. 5) [١ نيكي ا امم. 6) مسأ وأ.

 “) الآ هذيل.
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 هبشلا هذه كبت (4) ّرعو لج ىرابلا نأ ىف ركفتي ركفتم 1ٌلعلاو

 لوقنو كلذ نع انها باول مدقنف هيقولخ نيب ام ىف كوكشلاو

 كلذو لييختلاو هبشتلا هل :بجوا هتاذب وه نيقولخ هنوك نأ

 ةّذم "ىلا هنولعغي لعف لك ىف ةقلخل مسب نيجاتح اونك امل هنا

 وه [5] ىنلا ملعلا ناك وج دعب ءزج علعف اهيف متي نامزلا نم

 مولع ىدحتبت ام لواف ةلاح ال كلذ لتثم ىلا اجانحم لاعفالا دحا

 5 نع لوزت ىتح نامزلا نم ةذم ىف اهنوصلخو اهنوفصي * هيف ىنلا

 نأ امكو كشلا نم ءىشل كراشم ريغ صلاخل هل صلخو هبشلا

 رن «اهمامتا لبق عليع اوعطق © نا ءازجا جقعئانص نم ةعانص لكل

 امنأ ىبننلا عئانصلا رئاسو ميسنلاو 0 ةعارولاك ةعانصلا كلت متت

 نأ جاتكت ملعلا ةعانص كلذك اهدخآ ىلا اهعناص ربصب متت

 لاح ىفف اهرخأ ةىلا الصف الصف اهعم رياسيو اهلوا نم ىحتبي

 'ولا لاكألا .ىفو 9 ريصت “تلا لاثلل قو. الثمن رشع هبشلا ءانمجألا

 صلخ# ىتح نسقانت لمأتو ناسنالا رظن املك كلذكو 8 ريصت

 ةهبش ال ادرفم ىقبيف بولطملا دحاولا كلاذ لاوحالا رخآ ىف هل

 ىلع هب فقيل اناهرب بلطي نمك كلذ سيرشو هيف كش الو دعم

 عاونا نم عون وهف مالللاو مالك نامربلا نأ ملعن نكو حيحكصلا
 ةخيفصت ىف بلاطلا فخا اذاف بورضلا ةيتكف تاوصالاو توصلا

 اهليصفت ىف ةادتبا مل ةككشم ةهبشم تاوصالا ىجو كقو هبيلطم

 1) 6 84 508: -« نأ ىف ةيللل دجو ام لوغي الثا. 2) م: ةبكوأا
 11 ءودصطسقغدتس. 3) ص. 79, ل21. دصتنأتل. 4) دص. حيف. 5) دن. دنع.

 6) 11 اهمامن. 74) 21 ديبورو. 8) ط2. ىلع. 9) طط. هد



 نا عق هللا مساب هيف رظني ملع بلاط لك ىلع مسقا مث 7

 كرتيو ىلصق وحت كلذب دصقيو هايا هتءارق لاح ىف صلخب

 عفنلا هل ليكيو ةكلصملا هل منت ىنتح طيلختلاو فراجبتلاو بصعتلا

 (48, 17 7510 نئلولا لق امك هلوحو انعفني ام انملع نم ةوقب

 راس اذف داوم تحدد تددددرد ؟زررجاج تدداورو تصاورب هروب
 :فشكناو افق ققحتملا دادزا ريسملا اذه بانالاب فيملتلاو ماعلا
 نعاطلا فقوو امهفو ارظن نموي اديلقت نيوملا راصو هكش كاشلا نع

 مزود ماوازر دل صول مهدد 8ح» 007, 42 منور لق

 حلصنت_كلاذبو ” 7373 حاجب هور حدود دو دو

 امك نوميقتسملاو نوحناصلا يرفو رباكملا كناعملا اكاساو *سيبلتب

 يف هعم راص اذا هتاولص صلختو **فاوظ لثم سانلا ىظاوب

 ىلولا لاق امكو باوصلا ىلع مل كرك ءاطخل نع جل رجاولا جبيل
 باج منسوب ماج رزررواط دمدردرب دصروإت هدد نتف, 11 منايطصر

 © ىلع ضعبل 5ضعب ةعتسفانم تلقو 4 هتلماعم ىف عناناما نكصو
 هاوس ءىش ىلا اولي رثو ةيلل ىن ىلا نوعيجا اولبقاو ايندلا روما

 (45, 22 771027 سلقتو حبست لق امك ةعنو ةجرو اًثوغ هل نوكيف

 عيبج كازج زا رع هروب هد مدرب :مورع زد رودس 5 2 ١
 ةفرعملاو هللاب ملعلا طسبنيف هبشلا لاوزو كوكشلا عافترا عم كي كلذ

 (11, 9 75531027) لاق امك رجلا ءارجا ىف ءاملا طاسبناك ماعلا ىف هنيدب

 :” محمدو من حمود * مع مرتد مدرج ميكرو هد

 1) هيممدد»س. 2) دس. هددؤصد, 3) م. سمع. 4 د. ةتالعم. 5) ال

 ضعب. 6) 1 ىف ها ةنموم 6. ىلع. ©) 21 123026 نغ ه00. اطقم

 طوول 11 14
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 تيار ادفر مهل هعضا ام ىنفرر امم ىبسو ىفو ادنس مهل هلعجا

 لق ام ضعبكو مزال 3 هيلا مداشراو بجاو ىلع عي مهفاعسأ نأ

 صررداج حدروأط زو دج ردو جاداجرب » مور 4 تلا ّيلولا

 زجووأج مع دوب دزر» دمدح دددد جام ددد ةري» صيع مررت
 سصقنب رقهو مامنلا نع ىملع 1 رصقب فرتعم 0 ايعم مدتردط؟٠د

 امو ىتقاطب نكل ىليج لحما نم *ملعاب تسلو * لاهكلا نع ىتفرعم

 مدددد ماج زرت 4, 30 يهدد) ّيلولا لق ايكو ىلقع هغلب
 مد مددد زري رم اج دار رورد رود ريم طدص د مع د
 نأ عت : لسان ريدرص دددأ :ردربد» مزدوج مداتوأ مدضد
 ال 4هتبلط ام ىف * ىتينو ىدصق نم هملع انب ىقريو ىنققوي

 هجن” (29, 111 75) رخآلا هيلو لاق امكو قمشو لين 2227

 هللا حشنا انو 2 جيدرع حدودر) ددأ رمد دصرع دج مرن
 اللخ هيف [4] ىارف باتكلا اذه ىف :علطا راع ىلا لكلا فقلاخ

 نع هلعقي الو هنسحا ؟ىلا هفرص امل الكشم افرح وا ةددس ةامل

 رن ام ساضيا ىلا هنقبس ىلا وا هل سيل باتللا نا ىنعم كلذ

 نينكك انينح اهل نوحي ةيلْل ىلع ةقفش ءاملعلل ناف هل حضي

 روع صوب مودك تاردرب مرا 4 5ترد) نت انيك هيارعلا" فك

 ابك هنوحلي الف. مهلهج ىلع نوقفشي ”دق اضيا لاهل نا ىلعو

 ترصد حززررملل مردرز» مكر مدور هدصصت قمر 18 د0 لق

 1) 02. صقنب. 2) طل. 022.5 )5 708115111 6هدع ,١3) 01100 06681 ده
- 

 11. 3) 11٠٠ نأ نم سيأ ملف كاذ عمو نأ ه00. 4) 2ك هدم. 5) اك

 عصط هع صو الار هك ست 2عب21 م. 33 هن ةطط ل2355 م. 2 "ا. 6)

 12. ىلع ه1 م. 1 ةطقط. 3. 7) 182.
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 ١جبالد3 (15, 16, 57357) ّئبنلا رقي هيفو اراس فرع هب وهو

 نمو :دداج ممردوبط "نوط ١ دا هددد م حاجدر# [ق) 55

 كسيتم ريغو فاقحتم ريغ كين ويح. وهو قدا لضو لك قب

 ب ضد :صخررم وذ راج دد»# 8, 12 ز2237) ّىبنلا ليقي ديفو
 وهف قلل هنا نظ ىلع لطابلاب فقحأ دق نم مهنمم 3
 اظزكا زغ (15ر 315189 ليقي هيفو ىونسملل كراتو روزلاب كسمنم
 هسفن لمعتسا نم مهنمو >لاور حرت ماان دد مزردر مد

 امحىنم ةلارخلا مث هيف ىلر ةلحل هضفرو انامر ام بهذم ىف

 ىنعمل هب ىمرو انامز رخآ ىلا لقتنا مث دركنا ءىشل هيف كقزو ةرخآ
 سيلو ةنيدم كيري نمك هلتمو ماتا ام بذبذم وهف هدنع هدسفا

 عجييف ريكايف ةكس ىف اخسف كلسي وهف اهيلا فيرطلا فرعي (3)

 ليقي هبيفو 4و 3 ىف كاذكو عجريف ريكايف اخف ىرخا ىف كلسيو

 ١ ميج تنجب ل افزلرإ ادد طردت 00, 15 ماو باناللا

 :ربد» ربط هييرعد ىنعي رج ايم مدطط

 ىسنج ىبلق 0 اهعورف ءوسو لوصالا هذه ىلع كتفقو اًملف

 يف هتيار امم ليئارسا ىنب انتمال ىسفن ترنناو نيقطانلا سنج

 ريغ مداقتعاو صلاخ ال مهناميا نينموملا نم ريثك نم اذه ىئامز

 ل ١ ىلع اولط كفو فاسفلاب نورخاظنتي نيلطبملا نم ريثتكو مكك

 كوكشلا راحب ىف اوقرغ دق مهناك سانلا تييارو * نولضي مو ف

 الو اهقاعا نم متدعصي ضئاخ الو سوبللا ءاومأ مهترمغ لقو

 ام 1 ىتملع امم ىئدنع ناكو ” اهنوربعيف مهيدياب لخاب جحباس

 1) دس. هدص. 2) دص. هب. 3) 21 200. انامز. 4) دس. ]ماال'ر الك صانع
 ذل 8

 ]وطاتات. 5) 1. مداددن>هر الآ هجر 16

 17 ١ ةيتيش دش مبيعا



 مهد

 هتف بلطي ام ىرذي ال .بئاطلا' نوكيا 'نا ققو هعمل رمآ :نيرمالا

 هيفاوي نأ هل ففتي فش نا ىتح رمالل فح“او كعبا - نوكي

 لكش ا لاب نزولا ةعانص رصبي ال نمك ب وهف هب رعشي ال وهو

 يح ولع بص قبض »عل جاردللا نم" مك 0 لاب" تاجايقفلاو لا
 او دق هنا هدنع مصي مل ءاصقتسالا ىلع !هقح هيصخ#* هيفوي

 امكو هسخب دق هنأ مهوتي وهف هل بجي امم لقا هنم فخا :ناو

 لاح ىف كاذك رخآلا اهدحا بلاطملا نينثالا لاح هذه نوكت

 ةنوزوملا ةيمللاو ةنراولا تالآلب لهاج وهو هسفنل نزولا سمتلملا

 هسفن كقنب هيغل وأ هسفنل لانا ضبقي نمك اضيا هلثم نوكيو
 قيل تريح ءىدلا قلي ام: ازيتك ويه ىعتلا هع او ا

 باذالا هبش كقو لمأتلا دوججي رثو ةعانصلا رصبي نا كلذ ضعبكو

 -مدذ 35د (10, 90 2تاد) لق نا للا دقنب لدعلا مالك داقتنا
 ةعابصب ةفلع ىينلا نولعيج انزندد مازرود داو مهدي سو
 داحا قع .قلل ىيملظي هتان ةنيفاط يلق جبص و ربط 0
 ههدقتب مربصو عرصبل نيحناص ةيدقتنملا لعجو م23 هاا

 منع لووصو ءمليعتلا نيج امتار 2 رولات
 امك اهب عصب دعب ةعانصلا 0 قاوغتسا "ىلع مربصب كوكشلا
 درر رع عدددددأو :صاوصوس ص مو, 11 3780 ّيِلولا لاق

 (119, 48 9”5مرد) رخآلا ىلولا لاقو ”اطرد متم 71

 دود درب مدع ددح درج اريد طرق

 نم اريتك تديار * نا وسم لوقلا اذهب 2 حيرصتلا ىلا ىاعد ىذلاو

 قمل ىلا لصو دق نم مهنف مهتاداقتعاو مهنانامآ ىف هيلع سانلا

 1) طك هه: 2) 21 ريدصتلا. 3) 11 ام
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 5 ىبناف تاق 8 اطد عدنان د١ 0 مدص
 اهدعاوق تناك امل تالوقعملا نا لوقاو سانلل هبشلا عوفو ببس نع

 اهيف عقت سحلب ةكردملا ءايشالا تنناكو تاسوسحخل ىلع :عوضوم

 بلاطلا رصب ةلقل اما كلذو ”نيببس نم ناك (2 ببس ىاب هبشلا

 ناسناك تابتتسالاو لمأتلا كرتب هسفن نع هفيفخنل اماو هبولطم

 هنال اما نيرما دحال هل :هبشتي امناف 3215 )3 )212845 بلطي

 هيغ ىوي وأ ةفرعي الف هيدي نبب فوقولا :مدعل هب ةفرعملا ليلق

 [2] فيفختلا هلا ءاصقتسالا كيتو فخالاب ذخايف 4021245 هبسحف

 كيناك ::نسني ال كلذلف ٠ لاب ىضخراو ىعس 5 وجاب هسمنلب وهف

 نييذف نم دىحاو ىال هبشلا اهيف عقنت ةلوقعملا ءايشالا اضيا

 لالدتسالا هجوب ريصب ريغ [هةيلقعلا ةفرعملا بلاط نال اما] نيببسلا

 اماو اليلد ليلدلا ريغ اضيا لعججو ”اليلد ال ليلدلا لعجاي وهف

 ردابيف لهسالاو فخالاب هسفن ذفخاي هنلت رظنلا نط رصبي هنال

 نأ فيكف هيف رظنلا ةعانص مايتتسا لبق نم مولعملا ىلع عطقلاب

 ةعانص رصبي ال نوكي نا ىنعا اعيمج نارمالا ناسنالا ىلع عينجا

 ل دق اهنم اد ع ىلا ربصي الف كلذ عمو رظنلا

 عانم 0 ىو زاد زر“ 55 (10, 29 2320) انيروكذم

 نيذع ىلا ّمصنا نأ فيكف 0050 50# دزرد» أ قد, 5 حءاجدصر

 1) دس. )ضد8. 2) ط2. هبشتف. 3) 21 "3 نوكي نأ هلعلف ان: 0

 4) 1 دايأ. 5) طل. نوهب. 6) مخ. هت. الآ[ ءمدط 781312. 2) 1 12010101

 8) 1 ح8.



 قد ىنعيب فيقشل ليثارسا هلا هللا كرابت لاق نب رص

 اهب اودجوف انيقي اقح جعسفنا نادجو نيقطانلل فقل نيبملا
 اقداص املع جنامولعم اهب اوملعف اكيكص اناذجو 3 ناسوسد

 مهل تاسصلخف كوكشلا دعم تالازو هبشلا هنع كلذب ىعفترا

 © صيدمو لع فصو لك قوف جحبستو نيعاربلا ل تفصو لثالدلا

 ريجمو .لوقب -هيلع ءانثلاو انير لح نم ادب انكتناتا ام رخأ لكك 8

 ببس نع ءابنالاب هفيلأت لصق ىلا بانالا اذهل رّذصم ىثأن

 علوصو متي ىتح اهلاوز هجو نعو جقبلاطم ىف سانلل هبشلا عوقو
 4 قئاقح اهوتبثا ىتح عاضعب :ىلع اهضعب طلست نعو بولطملا ىلأ

 هب ام ىل متي ىتح ىنع اهفشك ىلع نيعتسا هللابو نظلاو ولا ىلع

 هليقب كلذ ةلثم مالسلا هيلع هيلو هلأس امك هتعاط ىلا لصا

 نأ ىراو رصحتطم مدربكور ممددبما ؟دازر د م19, 18, 9"2طط)

 مالللا نم اديعب ال ابيرق الوق بانذلا ةلمج مالك عم كلذ لعجا

 برقي ىلت اهعورف ال ٍيِجكاو لئالدلا لوصا نم صيوعلا ال لهسلا
 لدعلا ىلا مءدصات هب لصيو :هلعت ليسيو هلم نفنكيو 6 هناكم

 1) دس. جنم تاسوسهلل. 2) عنع ه6 هع هلله طفلا 811061861

 حعم 3) دس. ىلأ. 4) ص. ممم. 5) 21 ةسصوه6. د. 6) 21 هذخام.

: 1 



 هب

50001 

 ١ ا ١ ش ١ ني فلاتنل 1 14 ١

|' 

 م لايبلاد“' أب 1 ل 00 لمذا 5 ل ا : ل

 ١  0ادب 0 0
 رادو 12 هيا 5 4-2 14 2 37 4 الب

 1١ ا ا لا و 1
 نا ةسسللا 0 1 اعلا 31
 0 3 ع ا 8
 5 نكس 3 3 م ا 0 خل لاه 5 5-6

 ظ 01 3 5 4 4 3 000 5 1

 3 3 ني كابل“ و ةياما 1
 / 0 ظ 2 0
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 ١ باتكلا ردص

 23 ةثدح# اهلك تادوجوملا نا ىف كوالا ةلاقلا

 نإ ىلاعتو كرابذ كحاو ءايشالا ثدحن نا ىف ةيناثلا ةلاقملا

 الز ىهنلاو رمالا ىف ةتلاتلا :ةلاقملا

 6 لدعلاو ربو ةيصعملاو ةعاطلا ىف ةعبارلا ةئاقملا

 ا" تابيسلاو تانسمل ىف ةسماخل ةلاقملا

 امه كلذ ولتي امو توملاو سفنلا رهروج ىف ةسداسلا ةلاقلا

 ا ايندلا راد ىف ىكيملا ءايحا ىف ةعباسلا خلاق ا

 الا ناترفلا ىف ةنماثلا خلاقلا

 الود ةيخآلا ر أد ىف باقعلاو باوتلا ىف ةعساتلا ةلاقملا

 المأ ايندلا راد 3 ناسنالا :عنصي نأ جلصألا وح اهبف ةرشاعلا خلئاقلا





 تتاددج ك

 تاناقنت هه الاو تاننام

 فورعملا فسسوسد ند لعب. -ع-ديب
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